










احلمــد هلل الــذي جعــل العربيــة وعــاء لكتابــه الكــرمي، وجعلهــا غــرة ســاطعة 
يف جبــن البيــان القــومي، يلهــج هبــا املؤمــن يف معــراج صلواتــه، ويضــرع هبــا املضطــر 
يف منهــاج خلواتــه، والصــاة والســام علــى مــن أويت جوامــع الكلــم، وذلّلــت إليــه 
قطــوف البيــان تذليــا، فشــأى أعيــان البلغــاء حــى أوجفــوا إليــه ذميــا، ســيدنا حممــد 

خــر خلــق اهلل أمجعــن، وعلــى آلــه وصحبــه الطاهريــن.
أما بعد: 

فــا خيفــى علــى كل يقظــان مــا متــر بــه األمــة مــن أزمــات مدهلمــة، وإّن مــن 
أنكــى مــا حيــاك ألمتنــا اإلســامية أن حيــال بينهــا وبــن دســتورها العظيــم، وذلــك 
بالتقليــل مــن شــأن لغــة القــرآن الكــرمي، وحماولــة جعلهــا يف مؤخــرة الركــب حيــث ال 

تتــداول إال يف نطــاق حمــدود.
وال يــزال هــؤالء املهــزوزون يثــرون بــن آونــة وأخــرى شــبهات جوفــاء، كزعمهــم 
أن قواعــد العربيــة صعبــة أخــى عليهــا الــذي أخــى علــى لبــد، فلــم تعــد تتناســب 
مــع العصــر احلديــث، وزعمهــم أن اللهجــات العاميــة تغــي عــن اللغــة الفصحــى فــا 
ينبغــي أن يكلــف النــاس شــططا إىل غــر ذلــك مــن األفــكار الرعنــاء الــي تنبــئ بقبــح 

النوايــا، وتشــف عــن خبــث الطوايــا.
ولكــن احلــق ســبحانه وتعــاىل أىب أن يكتــب العــزة إال لكتابــه فقيــض علمــاء 
خملصــن رفعــوا لــواء العربيــة وســروا أغوارهــا، حــى أطلعــوا للنــاس أنوارهــا، وكشــفوا 

أســرارها حــى أعلــوا علــى ســائر اللغــات منارهــا.
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ولقد تعددت التصانيف يف قواعد العربية بن املختصرات املبسطة واملصّنفات 
املتوّسطة إىل املطّوالت املتبّحرة.

وقــد أتــى علــى النــاس زمــن تداولــوا فيــه مجــل الزجاجــي وملــع ابــن جــي وملحــة 
اإلعــراب للحريــري واملقدمــة اآلجروميــة وألفيــة ابــن مالــك ومصنفــات ابــن هشــام 

وغرهــا مــن الكتــب النحويــة.
ويف هــذا العصــر بــرزت مصنفــات كثــرة حاولــت جهدهــا تبســيط القواعــد 

النحويــة منهــا اجمللّــي ومنهــا املصلّــي.
هــذا ومعلــوم لــكل ذي لــّب أّن الّضــوء كلمــا كان مركــزا كان أبعــد أثــرا يف شــق 

الظلمــة، وأكثــر اســتعدادا لكشــف مكنونــات اخلبايــا.
وإين ألرى هــذه الصــورة احلّســّية تنطبــق متــام االنطبــاق علــى هــذا الكتــاب 
الــذي ألَّفــه بقيــة الســلف شــيخنا القــدوة محــود بــن محيــد الصوايف-حفظــه اهلل وعافــاه 

ومتــع املســلمن حبياتــه-.
حيــث إن هــذا الكتــاب املبــارك مل يكــن وليــد عجالــة مــن الزمــن وإمنــا هــو 
حصــاد غــرس ضــارب جبــذوره يف أعمــاق الســنن، فــرش لــه مؤلُِّفــه أزاهــر إخاصــه، 
ونشــر عليــه مســك مهّتــه وعزميتــه، حــى ظهــر هبــذه الّصــورة املتناســقة، وإنــه حلــري 

حينئــذ بــأن يــؤيت مثــاره اليانعــة.
وإذا كان طلبــة العلــم يفّضلــون بعــض الكتــب علــى بعــض يف زمــن الّتحصيــل 
فــإن هــذا الكتــاب ولــد وهــو حيمــل كل مقومــات الفائــدة، فلقــد صبغــه شــيخنا 
-حفظــه اهلل- بعلمــه وأدبــه ومســو أخاقــه، فــا تــرى فيــه مثــاال نابيــا وال كامــا 
متهافتــا، وإمنــا جيتلــى منــه آيــات الّرزانــة والّضبــط، وإنّــه ليطــوف بــك أخــي القــارئ 
بــن املشــرق واملغــرب، فبينــا تــراه يصــدح بألفيــة ابــن مالــك، إذ بــه يعــرج بــك إىل 
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البصــرة حيــث ملحــة احلريــري مــرورا مبصــر حيــث ينشــد لــك البــن النحــاس النحــوي، 
وهــو يف هــذا الرتحــال ال ينســى أن يــزودك بشــيء مــن روائــع نــور عمــان الشــيخ 

الســاملي -رمحــه اهلل-.
وإذا كان العجــز عــن التعبــر أبلــغ تعبــر، فــإيّن أتــرك احلكــم للقــارئ املنصــف، 
وال يســعي إال أن أرفــع كــّف الّضراعــة داعيــا اهلل تعــاىل أن ينفــع هبــذا الكتــاب كمــا 
نفــع بصاحبــه، وأن يبــارك اهلل يف شــيخنا اجلليــل، ويؤتيــه منــاه وجيعــل اجلنــة مثوانــا 

ومثــواه، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن.

عامر بن املر بن سامل الصبحي
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لغة واصطالحا:

النحو يف اللغة: هو القصد.
ويف االصطاح: هو علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء.

فائدته:

معرفة صواب الكام من خطئه لُيحتـََرَز به عن اخلطأ يف اللسان.
غايته:

االستعانة على فهم كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله g املوصَِّلن إىل خر 
الدنيا واآلخرة.

الكالم يف اصطالح النَّحويِّني:

حيســن  فائــدة  املفيــد  املركــب  اللفــظ  هــو:  النحويــن  اصطــاح  يف  الــكام 
منطلــق. وعمــٌرو  زيــد،  قــام  عليهــا، كـــ:  الســكوت 

قال يف ملحة اإلعراب:
أفـــاَد املســـتمْع مـــا  الـــكاِم  ُمتَّبـــْعحـــدُّ  وعمـــرٌو  زيـــٌد  ســـعى  حنـــو 

النحو
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الكلم:

ــب مــن ثــاث كلمــات فأكثــر، ولــو مل حيســن الســكوت  الكلــم هــو مــا تركَّ
عليــه.

مثل: سينجح اجملتهد، وإن قام زيد.
الكلمة:

الكلمة هي اللفظ املوضوع ملعى مفرد، كـ: زيد ومسجد.
أنواع الكالم:

أنواع الكام الي يُبى منها ثاثة: اسم، وفعل، وحرف دلَّ على معى.
قال يف ملحة اإلعراب:

يُبـــى عليـــه  الـــذي  اســـٌم وفعـــٌل مث حـــرُف معىونوُعـــُه 

االسم:

االســم هــو مــا دلَّ علــى معــى يف نفســه، ومل يقــرتن بزمــان، مثــل: خالــد، 
الكعبــة. فــرس، جبــل، شــجرة،  بيــت،  فاطمــة، رجــل، 

الفعل:

هو ما دلَّ على معى يف نفسه، واقرتن بزمان، كـ: قاَم، ويقوُم، وُقْم.
احلرف:

احلرف هو ما دلَّ على معى يف غره، ومل يقرتن بزمان، كـ: َهْل، وَقْد، وِمْن.

النحو
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لالسم مخس عالمات:

اجلر، والتنوين، والنداء، واأللف والام، واإلسناد.
مثال اجلر: بسِم اهلِل الرمحِن الرحيِم.••
مثال التنوين: رأيت بيًتا.••
مثال النداء: يا زيد.••
مثال األلف والام: املسجد.••
مثال اإلسناد: حممد جمتهد.••

قال ابن مالك:
وأْل والنِّـــدا  والتنويـــِن  وُمســـنٍد لاســـِم متييـــٌز حصـــْلباجلـــرِّ 

   

عالمات االسم
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للفعل مخس عالمات:

قــد، والســن، وســوف، وتــاء التأنيــث الســاكنة، وتــاء الفاعــل، والداللــة علــى 
األمــر إذا كان الفعــل مشــتقا.

أمــا )قــد( فتدخــل علــى املاضــي واملضــارع، حنــو: قــد قــام زيــد، وقــد يقــوم ••
علــّي.

أما )السن( و )سوف( فيختصان باملضارع، حنو: سيقوم خالد، وسوف ••
يقــوم ناصر.

وأمــا )تــاء التأنيــث الســاكنة( و)تــاء الفاعــل( فيختصــان بالفعــل املاضــي، ••
حنــو: قاَمــْت، وقْمــُت – وأكرَمــْت، وأكرْمــُت.

وأمــا )الداللــة علــى األمــر إذا كان الفعــل مشــتقا( فتختــص بفعــل األمــر، ••
حنــو: ُكْل، واقــرْأ، وتعلَّــْم.

قال يف ملحة اإلعراب:
والفعـــُل مـــا يدخـــُل قـــْد والســـُن
حُيـــدُِّث مـــن  تـــاُء  حلَقْتـــُه  أو 
أو كان أمـــرًا ذا اشـــتقاٍق حنـــُو: قـُــْل

يبـــُن أو  بـــاَن  مثـــُل:  عليـــه 
كقوهلـــم يف ليـــس: لســـُت أنفـــُث
ومثُلُه ادخْل وانبسْط واشرْب وكْل

عالمات الفعل
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فائدة:

)قد( حرف حتقيق••
و)السن( حرف تنفيس••
و)سوف( حرف تسويف.••
تاء الفاعل تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة.••

فاملضمومة للمتكلم، واملفتوحة للمخاَطب، واملكسورة للمخاطَبة.
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ــُه عــدُم قَبــول العامــة، فــكل كلمــة مل تقبــل  احلــرف ليــس لــه عامــة، وعامُت
عامــة مــن عامــات االســم وال عامــة مــن عامــات الفعــل فهــي حــرف.

قال يف ملحة اإلعراب:
واحلـــرُف مـــا ليســـْت لـــه عامـــْة
ومُثـــا وال  حـــىَّ  مثالُـــُه 

فِقـــْس علـــى قـــويل تُكـــْن عّامـــْة
ولــــّما ومْل  ولـــو  وبـــْل  وهـــْل 

فائدة:

، ويكون حرف عطف.•• )حّى(: حرف جرٍّ
)مثَّ(: حرف عطف.••
)ال(: حرف نفي، وتكون حرف هني.••
)هْل(: حرف استفهام.••
)بْل(: حرف إضراب.••
)لو(: حرف امتناع المتناع.••
)ملا( و)مل(: حرفا نفي وجزم.••

عالمة الحرف
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ينقسم االسم إىل قسمني:

 نكرة ومعرفة.
فالنكرة هي: 

كل اسم مل يوضع ملعّن، كـ: رجل، وكتاب، ومسجد.
( عليه، حنو: ُربَّ رجٍل رأيته – وُربَّ مسجٍد دخلته – وعامته دخول )ُربَّ

وربَّ كتاٍب قرأت فيه.
قال يف ملحة اإلعراب:

نكـــَرة فَضـــرٌب  ضربـــاِن  واالســـُم 
َتدُخـــُل عليـــِه  ربَّ  مـــا  فـــكلُّ 
وطَبَـــْق وكتـــاٍب  غـــاٍم  حنـــُو 

املشـــَتِهَرة املعرفـــُة  واآلَخـــُر 
َرُجـــُل يـــا  ـــٌر  ُمنكَّ فإنَـّــُه 
أَبَـــْق يل  غـــاٍم  ربَّ  كقوهِلِـــم: 

والمعرفة هي:
 كلُّ اسم موضوع ملعن، وتنقسم إىل ستة أقسام:

أقسام الكالم
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األول:
أسماء األعالم: كأمحد، وسعيد، وزيد، وهند، ومكة.

الثاني:
المعرَّف باأللف والالم: كالرجل، والغام.

الثالث:
 أســماء الضمائــر: كأنــا- وحنــن- وأنــَت- وأنــِت- وأنتمــا- وأنتــم- وأنــنَّ- 

وهــو- وهــي- ومهــا – وُهــْم -وُهــنَّ.
الرابع:

وهاتــن-  وهاتــان-  وهذيــن-  وهــذان-  وهــذه-  اإلشــارة: كهــذا-  أســماء 
وهــؤالء.

الخامس:
األســماء الموصولة: كالذي- والي- واللذين- واللتن- والذين- والايت- 

والائي.
السادس: 

األمساء املضافة إىل أحد املعارف السابقة: كغام زيد- وصاحب
الدار- وصاحيب- وصاحب الذي أكرمته- وصاحب هذا.

قال يف ملحة اإلعراب:
معرفـــة فهـــو  ذلـــك  عـــدا  ومـــا 
وأنـــا وزيـــد  الـــدار  مثالـــه 

املعرفـــة الصحيـــح  فيـــه  ميـــرتي  ال 
الغـــى وذو  والـــذي  وتلـــك  وذا 
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اجلملــة هــي اللفــظ املركَّــب تركيــب إســناد، وال يشــرتط فيهــا حصــول الفائــدة: 
ك: ســعيد جالــس، وخــرج عمــرو، وإن جنــح الطالــب.

قال اإلمام نور الدين الساملي –رمحه اهلل-:
مركبــــــا أتـــى  لفـــــــظ  مجلتهـــم 
الـــكام مطلًقـــا أعـــم وهـــي مـــن 
التحقيـــق يف  اجلـــزاء  فجملـــة 

أىب زيـــد  كإن  إســـناد  تركيـــب 
زعـــــــــم ترافـــــا  ملــــن  خمالفـــا 
التعليـــــــــق الكتســـا  ليـــس كامـــا 

الجملة
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تنقسم اجلملة إىل قسمني:

امسية – وفعلية.
الجملــة االســمية: هــي اجلملــة املتألفــة مــن جزأيــن أساســين، مهــا: املبتــدأ 

واخلــر.
مثل: العلُم نافٌع – إنَّ عليًّا جمتهٌد.

والجملــة الفعليــة: هــي اجلملــة املتألفــة مــن جزأيــن أساســين، مهــا: الفعــل 
والفاعــل.

مثل: جنَح اجملتهُد، ورسَب الكساُن.
قال اإلمام نور الدين الساملي-رمحه اهلل-:

ســـوا باســـٍم  بَـــَدأْت  إْن  امسيـــٌة 
لَــــــــُه تُعـــَز  بـــــــَدأْت  بفعـــٍل  وإْن 

حـــَوى تـــؤوُّاًل  أو  صرحيًـــا  كاَن 
لَــــــــُه كيَـــا  مــــؤوَّاًل  َيُكـــــْن  وإْن 

تقسيم الجملة
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املفرد يف باب اإلعراب:

هو االسم الذي ليس مبثى وال مجع، كزيد، ورجل، ومسجد.
واملفرد يف باب اخلرب:

هو الذي ليس جبملة وال شبه مجلة.
واملفرد يف باب ال النافية للجنس ويف باب املنادى:

 هو الذي ليس مضافا وال شبيها باملضاف.
واملفرد يف باب العلم:

 هو الذي ليس مبركب تركيب إسناد وال تركيب إضافة وال تركيب مزج.

أنواع المفرد
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س 1: عرِّف النحو لغة واصطاحا.
س 2: ما فائدة النحو؟

س 3: ما الغاية من تعلُّم علم النحو؟
س 4: عرِّف الكام يف اصطاح النحوين.

س 5: اذكر بيتا من ملحة اإلعراب يف تعريف الكام.
س 6: عرِّف كا من: الكام والكلم والكلمة.

س 7: عدِّد أنواع الكام، مع ذكر بيت من ملحة اإلعراب.
س 8: اذكــر عامــات كل مــن االســم، والفعــل، واحلــرف، مــع ذكــر مــا يؤيــد ذلــك 

مــن ملحــة اإلعــراب أو ألفيــة ابــن مالــك.
س 9: بــّن معــاين األحــرف التاليــة: قــد، الســن، ســوف، حــى، ال، مث، هــل، بــل، 

لــو، ملــا، مل.
س 10: بّن أقسام تاء الفاعل.

س 11: االسم قسمان: نكرة ومعرفة. عرِّف كا منهما.
س 12: ما عامة النكرة؟

س 13: اذكر ثاثة أمثلة للنكرة.
س 14: كم قسما للمعرفة؟ وما هي؟

س 15: اذكر مخسة أمثلة لكل قسم من أقسام املعرفة.
س 16: اذكر مخسة أبيات من ملحة اإلعراب يف النكرة واملعرفة.
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س 17: عرِّف اجلملة، وهل يشرتط فيها حصول الفائدة؟ َمثِّل لذلك، مث اذكر
ثاثة أبيات لإلمام الساملي-رمحه اهلل- يف ذلك.
س 18: إىل كم قسم تنقسم اجلملة؟ وما مها؟

س 19: اذكر مثالن لكل قسم.
س 20: اذكر بيتن للشيخ نور الدين الساملي يف تقسيم اجلملة.

النافيــة  ال  اخلــر-   – اإلعــراب  األبــواب:  يف  باملفــرد  املقصــود  وضــح  س 21: 
العلــم. املنــادى-  للجنــس- 
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تنقسم األفعال إىل ثالثة أنواع:

 ماض، ومضارع، وأمر.
الماضي: 

هو ما دلَّ على حدث مضى وانقضى.
وعالمته:

- أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل: صلَّْت هند.
- وأن يقبل تاء الفاعل، مثل: صمُت رمضان.

المضارع: 
هو ما دلَّ على حدث يقبل احلال أو االستقبال.

وعالمته:
- أن يقبل السن وسوف ومل، مثل: سيجاهد- سوف يتحرر- مل يتكاسل.
ويكون أوله أحد الزوائد األربع، وهي: النون- اهلمزة- الياء- التاء، وجيمعها

قولك: )نأيت(، وتسمى أحرف املضارعة.

األفعال
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األمر: 
وهو ما دلَّ على حدث يف االستقبال.

وعالمته:
- جممــوع شــيئن البــد منهمــا ومهــا الداللــة علــى الطلــب وقبــول يــاء املخاطبــة 

كقولــه تعــاىل:
)ٱ ٻ ٻ ٻ( سورة مرمي / 26.

قال يف ملحة اإلعراب:
األفعـــاِل قســـمَة  أردَت  وإْن 
رابـــُع هَلُـــنَّ  مـــا  ثـــاٌث  فهـــَي 

لَِينجِلـــي عنـــَك َصـــَدى اإِلشـــكاِل
واملـُـــضارُع األمـــِر  وفعـــُل  مـــاٍض 

حكم الفعل الماضي:
 البناء على الفتح، كصّلى، وصاَم.

وإذا اتصلت به واو اجلماعة ُبَي على الضّم، كَحجُّوا واعَتَمُروا.
وإذا اتصل به ضمر الرفع املتحرك ُبَي على السكون، كتعلْمُت، وجاهْدنا،

والطالباُت حتجَّْبَ.
حكم فعل األمر:

حكم فعل األمر البناء على السكون إذا كان:
• صحيحا ومل يتصل بآخره شــيء، أو اتصلت به نون النســوة، مثل: تعلَّْم، 	

تعلَّْمَن.
• وإذا كان آخــره معتــا بــي علــى حــذف حــرف العلــة، مثــل: اســَع، وادُع، 	

واقــِض.
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• وإذا اتصلــت بــه ألــف االثنــن، أو واو اجلماعــة، أو يــاء املخاطبــة بــي علــى 	
حــذف النــون، مثــل: اكتبــا، اكتبــوا، اكتــيب.

• وإذا اتصلت به نون التوكيد بي على الفتح، مثل: اكتَبَّ.	
حكم الفعل المضارع:

الفعــل املضــارع يكــون معربــا إال إذا اتصلــت بــه نــون التوكيــد املباشــرة أو نــون 
اإلنــاث.

بــي علــى الفتــح، مثــل: لتجاهــَدنَّ،  نــون التوكيــد املباشــرة  بــه  فــإذا اتصلــت 
. لتتعلَمــنَّ

. وإذا اتصلت به نون النسوة بي على السكون، مثل: النساء يتحجْبَ
والفعــل املضــارع يكــون مرفوعــا دائمــا مــا مل يتصــل بــه ناصــب فينصبــه، أو جــازم 

فيجزمه.

صاَم محمٌد. 1
اإلعراب:

صاَم: فعل ماٍض مبي على الفتح الظاهر.
ومحمٌد: فاعل مرفوع، وعامة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.

قرْأُت القرآَن. 2
اإلعراب:

قــرْأُت: قــرأ: فعــل مــاض مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، وتــاء 
الفاعــل: ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

القرآَن: مفعول به منصوب، وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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سينجُح المجتهُد. 3
اإلعراب:

السين: حرف تنفيس.
وينجــُح: فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب واجلــازم، وعامــة رفعــه 

الضمــة الظاهــرة علــى آخــره.
المجتهد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

تعّلْم. 4
فعل أمر مبي على السكون، والفاعل ضمر مسترت وجوبا تقديره )أنت(.

اقِض. 5
فعــل أمــر مبــي علــى حــذف حــرف العلــة )وهــو اليــاء(، والفاعــل ضمــر مســترت 

وجوبــا تقديــره )أنــت(.
اكتبوا. 6

فعل أمر مبي على حذف النون التصاله بواو اجلماعة.
وواو الجماعة: ضمر متصل مبي على السكون يف حمل رفع فاعل.
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س 1: عدِّد أقسام الفعل مع تعريفها وذكر أحكامها.
س 2: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف تقسيم األفعال.

س 3: عاَم يبى الفعل املاضي؟
س 4: عاَم يبى فعل األمر؟

س 5: مى يبى الفعل املضارع؟
س 6: عاَم يبى الفعل املضارع؟

س 7: أعرب اجلمل اآلتية:-
 - ادُع   – تعلــم   – اجملتهــد  ســينجح   – القــرآن  قــرأت   – حممــد   صــام 

اسَع - اقِض – اكتبوا.
س 8: اذكر أمثلة أخرى على غرار األمثلة املذكورة يف الدرس.



القواعد في النحو واإلعراب 26

اإلعراب في اللغة هو: اإلظهار واإلبانة.
ويف االصطــاح هــو: تغيــر أواخــر الكلــم الختــاف العوامــل الداخلــة عليــه 

لفظــا أو تقديــرا.
فاإلعراب اللفظي

 يكون يف الكلمات الي ال مينع من ظهور اإلعراب يف أواخرها مانع.
ر واإلعراب املقدَّ

 يكــون يف الكلمــات الــي مينــع مــن ظهــور اإلعــراب يف أواخرهــا مانــع مــن تعــّذر 
أو استثقال أو اشتغال احملل باحلركة املناسبة أو حنو ذلك.

ويكون اإلعراب مقدَّرا يف مواضع منها:
االسم املنقوص.. 1
االسم املقصور.. 2
املضاف إىل ياء املتكلم.. 3
الفعل املضارع املعتل اآلخر.. 4

اإلعراب
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ينقسم اإلعراب إلى أربعة أنواع: الرفع – النصب – اجلر – اجلزم.
فلألسماء من ذلك: الرفع والنصب واجلر وال جزم فيها
ولألفعال من ذلك: الرفع والنصب واجلزم وال جرَّ فيها.

قال يف ملحة اإلعراب:
اإلعرابَـــا َتعـــِرَف  أْن  تُـــرِْد  وإْن 
اجلــــــــرِّ مثَّ  بِالرَّفـــــــــِع  فإنَـّــُه 
ممانـــِع بـــا  والنَّصـــُب  فالرَّفـــُع 
باألمســـاِء َيســـتأثُر  واجلـــرُّ 

الصَّوابَـــــــــــا نُطـــــِقَك  يف  لَِتقتفـــي 
جيـــرِي مجيًعـــا  واجلـــزِم  والنَّصـــِب 
ـــارِِع ـــْد َدَخـــا يف االســـِم واملضـــــ ق
امـــــرتاِء بِـــــــا  بــــــــالِفعِل  واجلـــزُم 

أنواع اإلعراب
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املعربات قسمان:

1( قسم يعرب باحلركات.
2( قسم يعرب باحلروف.

فاألول الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع:
االسم املفرد. 1
مجع التكسر. 2
مجع املؤنث السامل. 3
الفعــل املضــارع الــذي مل يتصــل بآخــره ألــف االثنــن أو واو اجلماعــة أو . 4

يــاء املخاطبــة.
والثاين الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع:

األمساء الستة. 1
املثى. 2
مجع املذكر السامل. 3
األفعال اخلمسة. 4

المعربات
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عالمات اإلعراب
أ- عالمات الرفع:

للرفع أربع عالمات هي: الضمة – والواو – واأللف – والنون.
فالضمة: تكون عامة للرفع يف أربعة مواضع:

االسم املفرد. 1
مجع التكسر. 2
مجع املؤنث السامل. 3
الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء.. 4

والواو: تكون عامة للرفع يف موضعن:
األمساء الستة.. 1
مجع املذكر السامل.. 2

واأللف: تكون عامة للرفع يف موضع واحد، وهو: املثى.
والنون: تكون عامة للرفع يف األفعال اخلمسة.

ب- عالمات النصب:
للنصب خمس عالمات، هي: الفتحة، والكســرة، واأللف، والياء، وحذف 

النون.
فالفتحة: تكون عامة للنصب يف ثاثة مواضع:

االسم املفرد. 1
مجع التكسر. 2
الفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره شيء.. 3
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والكسرة: تكون عامة للنصب يف موضع واحد، وهو: مجع املؤنث السامل.
واأللف: تكون عامة للنصب يف األمساء الستة.

والياء: تكون عامة للنصب يف موضعن:
2- مجع املذكر السامل. 1- املثى   

وحذف النون: يكون عامة للنصب يف األفعال اخلمسة.
ج- عالمات الجّر:

للجر ثاث عامات، هي: الكسرة –و الفتحة – والياء.
الكسرة: تكون عامة للجر يف ثاثة مواضع:

1- االسم املفرد. 2- مجع التكسر. 3- مجع املؤنث السامل.
والفتحــة: تكــون عامــة للجــر يف موضــع واحــد هــو: االســم املمنــوع مــن 

الصــرف.
أما الياء: فتكون عامة للجر يف ثاثة مواضع:

1- األمساء الستة.  2- املثى.  3- مجع املذكر السامل.
د- عالمات الجزم:

للجزم عامتان، مها: السكون، واحلذف.
فالسكون: يكون عامة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر.

والحذف: يكون عامة للجزم يف موضعن، مها:
2- األفعال اخلمسة. 1- الفعل املضارع املعتل اآلخر.  
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س 1: اذكر بيتن من امللحة يف اإلعراب وأنواعه.
س 2: املعربات قسمان. اذكرمها.

س 3: اذكر مواضع اإلعراب باحلركات.
س 4: اذكر مواضع اإلعراب باحلروف.

س 5: ما عامات الرفع؟ وما مواضع كل عامة؟
س 6: اذكر عامات النصب ومواضع كل عامة.

س 7: للجر ثاث عامات. اذكرها، واذكر مواضع كل منها.
س 8: للجزم عامتان. اذكرمها واذكر مواضع كل منهما.
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املفرد يف باب اإلعراب هو:

 ما دلَّ على واحد أو واحدة، كرجل، وامرأة، ومسجد، ومدرسة.
حكمه:

أن يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، وجير بالكسرة، مثل:
ذاكَر الطالُب درَسه يف املسجد

اإلعراب: ذاكَر: فعل ماض مبي على الفتح.
الطالُب: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

علــى  الظاهــرة  الفتحــة  نصبــه  بــه منصــوب وعامــة  مفعــول  درَســُه: درس: 
مضــاف. ودرس  آخــره، 

والضمير: مضاف إليه مبي على الضم يف حمل جر.
في: حرف جر.

المسجد: جمرور بفي، وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

المفرد
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مجع التكسري:

بنــاء مفــرده،  اثنتــن مــع تغــر يف  اثنــن أو   هــو لفــظ دلَّ علــى أكثــر مــن 
وُأْســد. وُرُســل،  وُكتُــب،  وأقــام،  ومــدارس،  كمســاجد، 

حكمه:
أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وجير بالكسرة.

مثل: راجَع الطلبُة دروَسهم من كتِب الفقه.
اإلعراب: راجَع: فعل ماض مبي على الفتح.

الطلبُة: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
دروَســهم: دروس: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى 

آخــره.
ودروس مضاف، والضمر: مضاف إليه، وِمْن: حرف جر.

كتِب: اسم جمرور حبرف اجلر وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
كتــب مضــاف، والفقــِه: مضــاف إليــه جمــرور وعامــة جــره الكســرة الظاهــرة 

علــى آخــره. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل راجــع.
قال يف ملحة اإلعراب:

اجلُـــــموِع يف  ــــــَر  ُكسِّ مـــا  وكلُّ 
اإلعـــراِب يف  الفـــرِد  َنظـــُر  فهـــَو 

والرُّبـــوِع واألبيـــاِت  كاأُلْســـد 
صـــواِب واتَّبِـــع  مَقـــايل  فامســـع 

جمع التكسير
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مجع املؤنث السامل هو:

 لفــظ دلَّ علــى أكثــر مــن اثنتــن بزيــادة ألــف وتــاء علــى مفــرده، كمســلمات، 
وصاحلــات، وفاطمــات.

حكمه: 
أن يرفــع بالضمــة، وينصــب بالكســرة، وجيــر بالكســرة. مثــل: أمــَرِت املدرســاُت 

الطالبــاِت بفعــِل احلســناِت
اإلعراب: أمَر: فعل ماٍض مبي على الفتح، والتاء تاء التأنيث.

المدرساُت: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
الطالباِت: مفعول به منصوب وعامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة.

بفعــِل الحســنات: البــاء حــرف جــر، وفعــل: اســم جمــرور بالبــاء وعامــة جــره 
الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، وفعــل مضــاف.

والحســناِت: مضــاف إليــه جمــرور وعامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره. 
واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل أمــر.

جمع المؤنث السالم
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قال يف ملحة اإلعراب:
زائـــَدة تـــاٌء  فيـــِه  مجـــٍع  وكلُّ 
بالكســـِر وجـــرُُّه  ونصبُـــُه 

حاِمـــَده بالضَّـــمِّ كرفـــِع  فاْرفـَْعـــُه 
حنـــُو: َكَفيـــُت املســـلماِت َشـــــرِّي

فائدة:
مما يلحق جبمع املؤنث السامل: أْذرَِعات – طََلَحات – َعَرفَات.
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مما يعرب باحلروف نيابة عن احلركات األمساُء الستة، وهي:

)أب- أخ – حم – فو – ذو )مبعى صاحب( – هن(.
حكمها:

أن ترفــع بالــواو نيابــة عــن الضمــة، وتنصــب باأللــف نيابــة عــن الفتحــة، وجتــر 
باليــاء نيابــة عــن الكســرة.

مثل: أمر أبوك أخاك مبازمة ذي علم.
اإلعراب: أمَر: فعل ماٍض مبي على الفتح.

أبــوك: أبــو فاعــل مرفــوع وعامــة رفعــه الــواو نيابــة عــن الضمــة، وأبــو مضــاف 
والــكاف مضــاف إليــه.

أخــاك: أخــا مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه األلــف نيابــة عــن الفتحــة، 
وأخــا مضــاف، والــكاف مضــاف إليــه.

بمالزمــة: البــاء حــرف جــر، مازمــة: اســم جمــرور بالبــاء، وعامــة جــره الكســرة 
الظاهــرة علــى آخــره، ومازمــة مضــاف.

وذي: مضاف إليه جمرور وعامة جره الياء نيابة عن الكسرة، وذي مضاف.
وعلم: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

واجلار واجملرور متعلق بالفعل أمر.

األسماء الستة
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شروط إعراب هذه األسماء بالحروف:
يشرتط يف إعراب هذه األمساء باحلروف أربعة شروط هي:

1( أن تكون مفردة.
2( أن تكون مضافة.

3( أن تكون إضافتها إىل غر ياء املتكلم.
ة. 4( أن تكون مكرَّ

ويشرتط يف )فم( زوال امليم منه، ويف )ذو( أن تكون مبعى صاحب.
قال يف ملحة اإلعراب:

بـــالـــــــواو ترفُعــــــها  وستَّــــــــٌة 
والنَّصـــُب فيهـــا يـــا ُأَخـــيَّ باألَلِـــْف
ِعمـــرانـــــــا وأبـــو  أخـــوَك  وهـــَي 
األمســــــــاء ســـــادُس  َهنـــوَك  مثَّ 

وراِوي عــــــامٍل  كــــــلِّ  قـــــوِل  يف 
وجرَُّهـــا باليـــاِء فاْعـــِرْف واعـــرَتِْف
ُعثمانَــــــــا ومَحُـــــو  وفــــوَك  وذو 
فاحفْظ مقايل حفَظ ِذي الذَّكــــاِء
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املثىن هو:

لفــظ دلَّ علــى اثنــن أو اثنتــن بزيــادة ألــف ونــون علــى مفــرده يف حالــة الرفــع، 
كالزيــدان، أو يــاء ونــون يف حالــة النصــب واجلــر، كالزيديــن.

حكمه: 
يرفــع باأللــف نيابــة عــن الضمــة، وينصــب باليــاء نيابــة عــن الفتحــة، وجيــر باليــاء 

نيابــة عــن الكســرة.
مثل: سأَل الطالبان املدرَِّسْنِ عن املسألتن.

اإلعراب: سأل: فعل ماض مبي على الفتح.
الطالبان: فاعل مرفوع وعامة رفعه األلف نيابة عن الضمة.

المدرسين: مفعول به منصوب وعامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة.
عن: حرف جر.

المســألتين: جمــرور بعــن، وعامــة جــره اليــاء نيابــة عــن الكســرة، والنــون عــوض 
عــن التنويــن الــذي كان يف االســم املفــرد. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل ســأل.

المثنى
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قال يف ملحة اإلعراب:
باألَلِـــِف ثـَنَّيتَـــُه  مـــا  ورفـــُع 
باليـــاِء وجــــــرُّه  ونصبُـــُه 
بُرَديـــِن البـــٌس  زيـــٌد  تقـــوُل: 
ثـُـــيِّ قـــْد  مبـــا  النُّـــوُن  وتُلَحـــُق 

َمأَلِفـــي الزَّيـــداِن كانَـــا  كقولِـــَك 
ِمــــــراِء وال  إشكــــاٍل  ِبغَـــِر 
اليَــــــــَديِن ُمنطـــــِلٌق  وخــــالٌد 
الَوهــــِن جِلَـــِر  املفاريـــِد  ِمـــن 

فائدة فيما يلحق بالمثنى:
يلحق باملثى ويعرب إعرابه أربعة ألفاظ:

كا وكلتا: إذا أضيفا إىل مضمر.
واثنان واثنتان.

مثل:
• جاء اثنان واثنتان – ورأيت اثنن واثنتن – ومررت باثنن واثنتن.	
• الرجلــن كليهمــا، 	 –ورأيــت  واملرأتــان كلتامهــا  الرجــان كامهــا،  جــاءين 

واملرأتــن كلتيهمــا. بالرجلــن كليهمــا،  ومــررت  واملرأتــن كلتيهمــا- 
• أما إذا أضيف كا وكلتا إىل ظاهر فإهنما يعربان إعراب املقصور.	

مثــل: جــاء كا الرجلــن وكلتــا املرأتــن، ورأيــت كا الرجلــن وكلتــا املرأتــن، 
ومــررت بــكا الرجلــن وكلتــا املرأتــن.
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مجع املذكر السامل هو: 

لفــظ دلَّ علــى أكثــر مــن اثنــن بزيــادة واو ونــون علــى مفــرده يف حالــة الرفــع، 
كالزيــدون، أو يــاء ونــون يف حالــي النصــب واجلــر، كالزيِديــن.

حكمه: 
يرفــع بالــواو نيابــة عــن الضمــة، وينصــب باليــاء نيابــة عــن الفتحــة، وجيــر باليــاء 

نيابــة عــن الكســرة.
مثل: أخر املدرسون املتعلِِّمن بثواب اجملاهدين.

اإلعراب: أخر: فعل ماض مبي على الفتح.
المدرسون: فاعل مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة.

المتعلمين: مفعول به منصوب وعامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة.
بثــواب: البــاء حــرف جــر، وثــواب: جمــرور بالبــاء وعامــة جــره الكســرة الظاهــرة 

علــى آخــره، وثــواب مضــاف.
والمجاهديــن: مضــاف إليــه جمــرور وعامــة جــره اليــاء نيابــة عــن الكســرة، 
والنــون عــوض عــن التنويــن يف االســم املفــرد. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل 

أخــر.

جمع المذكر السالم
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قال يف ملحة اإلعراب:
واحـــُده فيـــِه  صـــحَّ  مجـــٍع  وكلُّ 
تـَبَـــْع والنُّـــوُن  بالـــواِو  فرفُعـــُه 
باليــــــــاِء وجـــــرُُّه  ونصبُـــُه 
ِمـــَى يف  النَّازِلِـــَن  حـــيِّ  تقـــوُل: 

زائِـــــــُده التَّنـــــــاِهي  بعـــــَد  أتـــى  مثَّ 
حنـــُو شـــجاين اخلَاِطبـــوَن يف اجُلَمـــْع
الَعربــــــاِء الَعــــــــَرِب  مجيــــــِع  عنـــَد 
وســـْل عـــِن الزَّيِديـــَن هـــل كانــُـوا هنـــا

فائدة:
مما يلحق جبمع املذكر السامل األمساء التالية:. 1

عاملــون –  بنــون –  ســنون –  أهلــون – عشــرون وأخواهتــا –   أولــو – 
أَرضون – ِعلُِّيون.

حكــم نــون املثــى الكســر، وحكــم نــون مجــع املذكــر الســامل الفتــح، وتســقط . 2
النونــان عنــد اإلضافــة، مثــل: جــاء غامــا زيــد وبنــو عمــرو، ورأيــت غاَمــي 

زيــد وبَــِي عمــرو، ومــررت بغاَمــي زيــد وبَــِي عمــرو.
قال يف ملحة اإلعراب:

ُتذَكـــُر إْذ  مفتوحـــٌة  ونونـــُه 
اإلضافَـــة يف  النُّونـــاِن  وَتســـُقُط 
َأِخينَـــا َصاِحـــيَبْ  َلِقيـــُت  وقـــْد 

ُتكَســـُر مثـــىًّ  كلِّ  يف  والنُّـــوُن 
الّرصافَـــة ســـاِكِي  َلِقيـــُت  حنـــُو: 
يَقينَـــا حْذِفِهمـــا  يف  فاْعَلْمـــُه 
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األفعال اخلمسة هي:

 كل فعــل مضــارع اتصــل بــه ألــف االثنــن كتفعــان ويفعــان، أو واو اجلماعــة 
كتفعلــون ويفعلــون، أو يــاء املخاطبــة كتفعلــن.

حكمها: 
أهنا ترفع بثبوت النون، وتنصب وجتزم حبذفها.

مثال الرفع: الطلبُة يذاكروَن دروَسهم.
اإلعــراب: الطلبــة: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء، وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخره.
يذاكــرون: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه ثبــوت النــون، والــواو فاعــل مبــي 

علــى الســكون يف حمــل رفــع.
دروَســهم: دروس: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى 

آخــره، ودروس مضــاف، والضمــر مضــاف إليــه.
)واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول به يف حمل رفع خر املبتدأ(

مثال النصب: أنِت لن تتكاسلي
اإلعراب: أنِت: ضمر منفصل مبي على الكسر يف حمل رفع مبتدأ.

األفعال الخمسة
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لن: حرف نفي ونصب.
تتكاســلي: فعــل مضــارع منصــوب بلــن، وعامــة نصبــه حــذف النــون، واليــاء: 

ضمــر متصــل مبــي علــى الســكون يف حمــل رفــع فاعــل.
)واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خر املبتدأ(

مثال الجزم: ال تتكاسا
اإلعراب: ال: ناهية.

تتكاســال: فعــل مضــارع جمــزوم بــا الناهيــة، وعامــة جزمــه حــذف النــون، 
وألــف االثنــن: ضمــر متصــل مبــي علــى الســكون يف حمــل رفــع فاعــل.

قال ابن مالك:
النُّونَـــــــا يَفعـــاِن  لِنحـــِو  واجعـــْل 
مِسَـــة والنَّصـــِب  للجـــزِم  وحذُفهـــا 

وَتسـأَلونَـــــا وتْدِعـــَن  رفـًْعـــا 
َمظَلَمـــة ِلرتوِمـــي  َتكـــوين  َكلَـــْم 
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س 1: عرِّف كا مما يلي مع ذكر عامة إعرابه:
املفرد – مجع التكسر – مجع املؤنث السامل – األمساء الستة- املثى 

– مجع املذكر السامل- األفعال اخلمسة.
س 2: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف مجع التكسر.
س 3: اذكر ثاثة ألفاظ ملحقة جبمع املؤنث السامل.

س 4: اذكر أربعة أبيات من امللحة يف مجع املؤنث السامل.
س 5: عدِّد األمساء الستة.

س 6: ماذا يشرتط يف إعراب األمساء الستة باحلروف؟
س 7: ماذا يشرتط يف إعراب )فم( و)ذو( باحلروف؟

س 8: اذكر أربعة أبيات من ملحة اإلعراب يف األمساء الستة.
س 9: بّن إعراب كا وكلتا امللحقتن باملثى.

س 10: اذكر ثاثة أبيات من امللحة يف املثى.
س 11: اذكر مثانية ألفاظ ملحقة جبمع املذكر السامل.

س 12: اذكر أربعة أبيات من امللحة يف مجع املذكر السامل.
س 13: وضِّــح الفــرق بــن نــون املثــى ونــون مجــع املذكــر الســامل مــع بيــان 

اإلضافــة. عنــد  حكمهمــا 
س 14: اذكر بيتن من ألفية ابن مالك يف األفعال اخلمسة.
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س 15: أعرب اجلمل التالية:
منازهلــم  لعلــوِّ  العلمــاَء  العقــاُء  حيــرتم  احلــقَّ حبكمتِــه –  اهللُ  أظهــر 
أبــوك  أمــر   - الواجبــاِت  بــأداء  الطالبــاِت  املدّرســاُت  َنَصَحــِت   -
الطالبَــن جبائزتــن –  املعلمــان  أكــرم  علــم-  أخــاك مبصاحبــة ذي 
جنــح الطالبــان كامهــا – حضــْرُت احملاضرتــن كلتيهمــا - زرت كلتــا 
ــَر املخلصــون الصابريــن بعلِّيــن – الطلبــة يذاكــرون  املدَرســتن- ذكَّ

لــن تتخــاذيل- ال تتكاســا. أنــِت  دروســهم- 
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املنقوص هو: 

االسم املعرب الذي آخره ياء الزمة قبلها كسرة، كالقاضي، والداعي.
حكمه: 

أن يقدَّر فيه اإلعراب يف حالي الرفع واجلر، ويظهر يف حالة النصب.
فرفــع بالضمــة املقــدرة علــى اليــاء، وجيــر بالكســرة املقــدرة علــى اليــاء، وينصــب 

بالفتحــة الظاهــرة يف آخــره.
مثال: أمر القاضي الداعَي بإحضار اجلاين.
اإلعراب: أمر: فعل ماض مبي على الفتح.

اليــاء منــع مــن  املقــدرة علــى  القاضــي: فاعــل مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة 
الثقــل. ظهورهــا 

الداعي: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
بإحضار: الباء حرف جر، إحضار: اسم جمرور بالباء.

إحضــار مضــاف، واجلــاين: مضــاف إليــه جمــرور وعامــة جــره الكســرة املقــدرة 
علــى اليــاء منــع مــن ظهورهــا الثقــل. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل أمــر.

المنقوص
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قال يف ملحة اإلعراب:
والياُء يف القاِضي ويف الـُمْستشرِي
ُنِصبَــــــــا َمــــــا  إَذا  اليـــــــاُء  وتُـْفتَـــــــُح 

واجلَـــرِّ رفِعهـــا  يف  ســـاكنٌة 
بَا املـُـــهذَّ الَقاِضـــَي  َلِقيـــُت  حنـــُو: 

تنكير االسم المنقوص:
ــر االســم املنقــوص نــُـوِّن وُحذفــت يــاؤه يف حالــي الرفــع واجلــر وأبقــي مــا  إذا ُنكِّ

قبلهــا مكســورا.
مثال: مرَّ واٍل بقاٍض.

: فعل ماض مبي على الفتح. اإلعراب: مرَّ
واٍل: فاعــل مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى اليــاء احملذوفــة للتخلــص 

مــن التقــاء الســاكنن.
بقــاٍض: البــاء حــرف جــر، قــاٍض: جمــرور بالبــاء وعامــة جــره الكســرة املقــدرة 
علــى اليــاء احملذوفــة للتخلــص مــن التقــاء الســاكنن. واجلــار واجملــرور متعلــق 

بالفعــل مــّر.
قال يف ملحة اإلعراب:

املـَـــْنقوَصا ـــَر  املنكَّ ونـــوِِّن 
خُمـــادُِع مشـــرٍت  هـــذا  تقـــوُل: 

ُخصوَصـــا وجـــرِِّه  َرفعِـــِه  يف 
مانِـــُع محـــاُه  حـــاٍم  إىل  وافـــزَْع 
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المقصور هو:
 االسم الذي آخره ألف الزمة قبلها فتحة، مثل: موسى، ليلى، مستشفى.

حكمه:
 أن يقــدَّر فيــه اإلعــراب يف حالــة الرفــع والنصــب واجلــر، فرفــع بالضمــة املقــدرة 
علــى األلــف، وينصــب بالفتحــة املقــدرة علــى األلــف، وجيــر بالكســرة املقــدرة 

علــى األلــف.
مثال: زار موسى عيسى يف املستشفى.

اإلعراب: زار: فعل ماض مبي على الفتح.
موســى: فاعــل مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى األلــف، منــع مــن 

التعــّذر. ظهورهــا 
عيســى: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة املقــدرة علــى األلــف، منــع 

مــن ظهورهــا التعــّذر.
فــي: حــرف جــر، املستشــفى: اســم جمــرور بفــي، وعامــة جــره الكســرة املقــدرة 

علــى األلــف منــع مــن ظهورهــا التعــّذر. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل زار.

المقصور
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قال يف ملحة اإلعراب:
ــْر ــْد ُقِصـ ــا قـ وليـــَس لإِلعـــراِب فيَمـ
والعَصـــا وموَســـى  حيـــى  مثالُـــُه: 
خَيتلِـــــــْف ال  آخُرهـــــــا  فــــــهِذِه 

ذُِكــــْر إَذا  أثـــــٌر  اأَلَســـــــاِمي  ِمـــن 
ــى ـــا أو َكَرًحـــى أو َكَحَصـ أو َكَحًي
 علـــى تصاريـــِف الـــكاِم الــــُمؤتِلْف
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املضاف إىل ياء املتكلم 

مثل: غامي، كتاب، أخي.
حكمه:

 أن يقّدر فيه اإلعراب يف حاالت الرفع والنصب واجلر.
فرفــع بالضمــة املقــدرة علــى مــا قبــل يــاء املتكلــم، وينصــب بالفتحــة املقــدرة 
علــى مــا قبــل يــاء املتكلــم، وجيــر بالكســرة املقــدرة علــى مــا قبــل يــاء املتكلــم، 

منــع مــن ظهورهــا اشــتغال احملــل باحلركــة املناســبة لليــاء وهــي الكســرة.
مثال: أخذ أب كتاب من صديقي.

اإلعراب: أخذ: فعل ماض مبي على الفتح.
أبــي: فاعــل مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى مــا قبــل يــاء املتكلــم منــع 
مــن ظهورهــا اشــتغال احملــل باحلركــة املناســبة لليــاء وهــي الكســرة، وأب مضــاف، 

ويــاء املتكلــم مضــاف إليــه.
كتابــي: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة املقــدرة علــى مــا قبــل يــاء 

املتكلــم، وكتــاب مضــاف، ويــاء املتكلــم مضــاف إليــه.
من: حرف جر.

المضاف إلى ياء المتكلم
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صديقــي: جمــرور مبــن وعامــة جــره الكســرة املقــدرة، منــع مــن ظهورهــا اشــتغال 
احملــل باحلركــة املناســبة لليــاء، وصديــق مضــاف، واليــاء مضــاف إليــه مبــي علــى 

الســكون يف حمــل جــر. واجلــار واجملــرور متعلــق بالفعــل أخــذ.
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الفعل املضارع املعتل اآلخر 

هــو: كل فعــل مضــارع آخــره ألــف أو واو أو يــاء، كرضــى، ويســعى، ويقضــي، 
ويرمــي، ويدعو، ويســمو.

حكمه: 
يرفــع بالضمــة املقــدرة علــى األلــف والــواو واليــاء، وينصــب بالفتحــة املقــدرة علــى 

األلــف والظاهــرة علــى الــواو واليــاء، وجيــزم حبــذف األلــف والــواو واليــاء.
مثــال الرفــع: زيــد يســعى ويرمــي ويغــزو اإلعــراب: يســعى: فعــل مضــارع مرفــوع 

وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى األلــف، منــع مــن ظهورهــا التعــذر.
يرمــي: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى اليــاء، منــع مــن 

ظهورهــا الثقــل.
يغــزو: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى الــواو، منــع مــن 

ظهورهــا الثقــل.
مثال النصب: زيد لن خيشى ولن يرمي ولن يدنو.

اإلعراب: لن: حرف نفي ونصب.
يخشــى: فعــل مضــارع منصــوب بلــن، وعامــة نصبــه الفتحــة املقــدرة علــى 

األلــف، منــع مــن ظهورهــا التعــذر.

الفعل المضارع المعتل اآلخر
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بلــن، وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى  يبكــي: فعــل مضــارع منصــوب 
آخــره.

يكبو: فعل مضارع منصوب بلن، وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
مثال الجزم: سعيد مل خيَش ومل يعِص ومل يدُن.

اإلعراب: مل: حرف نفي وجزم وقلب.
يخَش: فعل مضارع جمزوم بلم، وعامة جزمه حذف األلف.

يعِص: فعل مضارع جمزوم بلم، وعامة جزمه حذف الياء.
يدُن: فعل مضارع جمزوم بلم، وعامة جزمه حذف الواو.

قال ابن مالك:
أَلِــــــْف ِمنـــُه  آِخــــــٌر  فعـــٍل  وأيُّ 
اجلـــزِم غـــَر  فيـــِه  انـــِو  فاأللـــَف 
والرَّفـــَع فيِهمـــا انـْــِو واحـــِذْف جازِما

ُعـــِرْف فمعتَـــاًّ  يـــاٌء  اْو  واٌو  أْو 
وأَبـــِد نصـــَب مـــا كيدُعـــو يَرِمـــــي
الزِمـــا ُحكًمـــا  تقـــِض  ثاثـَُهـــنَّ 
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االسم املعرب باعتبار التنوين وعدمه ينقسم إىل قسمني مها:

1- منصرف. 2- غر منصرف
فالمنصرف هو: 

ما حلقه التنوين يف آخره.
وغيــر المنصــرف هــو: مــا مل يلحقــه التنويــن يف آخــره، وهــذا األخــر يســمى 

ممنوعــا مــن الصــرف.
حكمه: 

أن يرفع بالضمة، وينصب وجير بالفتحة إال إذا كان مضافا أو حملى بأل.
مثال: صحب أمحُد إبراهيَم لزيارة عمَر.

اإلعراب: صحب: فعل ماض مبي على الفتح.
أحمد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

إبراهيم: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
لزيارة: جار وجمرور متعلق بصحب، وزيارة مضاف.

عمر: مضاف إليه جمرور وعامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة.

االسم الذي ال ينصرف
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أمــا إذا كان االســم الــذي ال ينصــرف مضافــا أو حملــى بــأل فيجــر بالكســرة، 
مثــل: ارتيــاد املســاجِد مــن أفضــِل األعمــال.

قال ابن مالك:
ما مْل ُيَضْف أو َيُك بعَد أْل َرِدْف وُجرَّ بالفتحِة ما ال يَنَصِرْف  



القواعد في النحو واإلعراب 56

العلل اليت متنع االسم من الصرف تسع على اإلمجال، وهي:

العلمية. 1
التأنيث. 2
الرتكيب املزجي. 3
العجمة. 4
العدل. 5
وزن الفعل. 6
زيادة األلف والنون. 7
الوصفية. 8
صيغة منتهى اجلموع. 9

وجيمعها قول الشاعر:
َعـــْدٌل ووْصـــٌف وتأنيـــٌث ومعرفـــٌة
أَلِـــٌف قَبِلَهـــا  ِمـــن  زائـــدٌة  والنُّـــوُن 

َتركيـــُب مثَّ  مَجـــٌع  مثَّ  وُعجَمـــٌة 
ووزُن فعـــٍل وهـــذا القـــوُل تقريـــُب

العلل التي تمنع االسم من الصرف
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ومجَُِعت أيًضا يف هذا البيِت:
مبَعرِفَـــٍة  أنِـّــْث  عـــاِداًل  وزِْن  ركِّْب وزِْد ُعجَمًة فالوْصُف قْد َكُماامجَـــْع 

فيمتنــع االســم مــن الصــرف إذا وجــدت فيــه علتــان مــن العلــل التســع هــذه، أو 
علــة تقــوم مقــام العلتــن.

والعلتان اللتان متنعان االسم من الصرف إما أن تكونا:
العلمية والعدل، كعمر، وزحل.. 1
العلمية ووزن الفعل، كأمحد، ويزيد.. 2
العلمية وزيادة األلف والنون، كعمران، وعثمان.. 3
العلمية والتأنيث بغر األلف، كفاطمة، وزينب.. 4
العلمية والرتكيب، كبعلبك، ومعدي كرب.. 5
العلمية والُعجمة، كإبراهيم، وجريل.. 6
الوصفية والعدل، كمثى وثاث ورباع، وُأَخر.. 7
الوصفية ووزن الفعل، كأمحر.. 8
الوصفية وزيادة األلف والنون، كسكران، وريَّان.. 9

أما ما يقوم مقام العلتين فشيئان:
صيغة منتهى اجلموع، كمساجد، ومصابيح.. 1
ألف التأنيث املقصورة واملمدودة، حنو ُحبلى، وصحراء، وأنبياء.. 2
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فائدة:
املــراد بصيغــة منتهــى اجلمــوع: هــو كل مجــع تكســر وقــع بعــد ألفــه حرفــان أو 

ثاثــة أحــرف ســاكنة الوســط، كمآثــر، ومســاجد، ومفاتيــح، وقناديــل.

س 1: عرِّف االسم املنقوص.
س 2: مباذا يعرب االسم املنقوص؟

س 3: أعرب اجلملة التالية: )أمر القاضي الداعي بإحضار اجلاين(.
س 4: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف االسم املنقوص.

س 5: ماذا يصنع باالسم املنقوص إذا ُنكِّر؟
س 6: أعرب اجلملة التالية: )مّر واٍل بقاٍض(.

س 7: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف تنكر االسم املنقوص.
س 8: عرِّف االسم املقصور.

س 9: مباذا يعرب االسم املقصور؟
س 10: أعرب اجلملة التالية: )زار موسى عيسى يف املستشفى(.

س 11: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف االسم املقصور.
س 12: مباذا يعرب املضاف إىل ياء املتكلم؟

س 13: أعرب اجلملة التالية: )أخذ أب كتاب من أخي(.



59

س 14: مــا الــذي منــع ظهــور حــركات اإلعــراب يف كل مــن: )االســم املنقــوص – 
االســم املقصــور- املضــاف إىل يــاء املتكلــم(؟

س 15: عرِّف الفعل املعتل اآلخر.
س 16: مباذا يعرب الفعل املعتل اآلخر؟

س 17: أعــرب اجلمــل التاليــة:- )زيــد يســعى ويرمــي ويغــزو – زيــد لــن خيشــى ولــن 
يبكــي ولــن يكبــو- ســعيد مل خيــَش ومل يعــِص ومل يــدُن(.

س 18: اذكــر ثاثــة أبيــات مــن ألفيــة ابــن مالــك يف الفعــل املضــارع املعتــل اآلخــر 
وحكمه.

س 19: ينقســم االســم املعــرب باعتبــار التنويــن وعدمــه إىل قســمن: منصــرف 
وغــر منصــرف. عــرِّف كا منهمــا مــع ذكــر عامــة إعرابــه.

س 20: أعرب اجلملة التالية: )صحب أمحد إبراهيم لزيارة عمر(.
س 21: اذكر بيتا من ألفية ابن مالك يف إعراب االسم الذي ال ينصرف.

س 22: عــدِّد العلــل الــي متنــع االســم مــن الصــرف، واذكــر بيتــن جيمعــان هــذه 
العلــل.

س 23: اذكر بيتا واحدا جيمع العلل الي متنع االسم من الصرف.
س 24: اذكــر العلــل الــي متنــع االســم مــن الصــرف مــع العلميــة والوصفيــة مــع 

التمثيــل.
س 25: ما العلة الي تقوم مقام العلتن فتمنع االسم من الصرف؟

س 26: ما املراد بصيغة منتهى اجلموع؟
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مرفوعات األمساء سبعة وهي:

الفاعل. 1
نائب الفاعل.. 2
املبتدأ. 3
اخلر.. 4
اسم كان وأخواهتا.. 5
خر إن وأخواهتا.. 6
التابع للمرفوع.. 7

والتوابع أربعة:

1- النعت 2- التوكيد 3- العطف 4- البدل
قال ابن مالك:

نعٌت وتوكيٌد وعطٌف وبدل يتبُع يف اإلعراِب االمساَء األول   

مرفوعات األسماء
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الفاعل هو: 

االسم املرفوع املذكور قبله فعله، وهو الذي وقع منه الفعل، مثل:
قام زيد، سافرت هند، جنح اجملتهدون، رسب املتكاسان.

أقسام الفاعل:
ينقسم الفاعل إىل قسمن: ظاهر ومضمر.

الظاهر مثل: قام زيد، خيرج عمرو.
اثنــا عشــر، وهــي: أكرمــُت - أكرمنــا - أكرمــَت - أكرمــِت -  واملضمــر 
أكرمتمــا - أكرمتــم - أكرمــن - زيــد جنــح - هنــد جنحــت - الزيــدان ذاكــرا 

- املرأتــان صامتــا - الزيــدون ســافروا - اهلنــدات تعلمــن.
تذكير الفعل وتأنيثه:

إذا كان الفاعل مؤنثا أنِّث الفعل بتاء متحركة يف أوله إذا كان الفعل مضارعا، 
وبتــاء ســاكنة يف آخــره إذا كان الفعــل ماضيــا، مثــل: قامــْت هنــد، هنــد َتقــوم 

- الشــمس طلعــْت، الشــمس َتطلــع.
وجيــوز تــرك التأنيــث إذا كان الفاعــل ظاهــرا جمــازي التأنيــث أو كان حقيقيــا 
وُفصــل بينــه وبــن الفعــل بفاصــل، مثــل: طلــع الشــمس، جنحــْت يف االختبــار 

زينــب - جنــح يف االختبــار زينــب.

الفاعل
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قال يف ملحة اإلعراب:
الّتحقيـــِق علـــى  التـــاُء  وتُلَحـــُق 
كقوهِلـِــم جـــاَءْت ُســـعاُد َضاِحكـــة

َحقيقـــي تَأنِيثُـــُه  مـــا  بـــكّل 
راِتَكـــة هنـــٍد  نَاقَـــُة  وانطَلقـــْت 

متى يوحد الفعل؟
ــد مــع املفــرد، مثــل:  ــد معــه الفعــل كمــا يوحَّ إذا كان الفاعــل مثــى أو مجعــا ُوحِّ
قــام الرجــان، قــام الرجــال، قامــت النســاء، يقــوم الرجــان، يقــوم الرجــال، تقــوم 

النساء.
قال يف ملحة اإلعراب:

اجَلَماَعـــة َمـــَع  الفعـــَل  ـــِد  الّســـاَعةَوَوحِّ الّرجـــاُل  َســـاَر  كقوهِلِـــم 

وقال ابن مالك:
ُأســـِندا مـــا  إذا  الفعـــَل  ـــَهَداوجـــرِّد  الشُّ مجـــٍع كفـــاَز  أو  الثنـــِن 
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1- نجَح محمٌد.
اإلعراب: جنَح فعل ماض مبي على الفتح.

محمد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
2- اجتهَد الطالُب.

اإلعراب: اجتهَد: فعل ماض مبي على الفتح.
الطالُب: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

3- سعيٌد سافر.
اإلعــراب: ســعيد: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخــره.
ســافر: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســترت جــوازا تقديــره 
)هــو( يعــود إىل ســعيد، واجلملــة مــن الفعــل والفاعــل يف حمــل رفــع خــر املبتــدأ.

4- الهنداُت يتعلمن.
اإلعــراب: اهلنــداُت: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة 

علــى آخــره.
يتعلمــن: فعــل مضــارع مبــي علــى الســكون التصالــه بنــون اإلنــاث، والنــون: 
ضمــر متصــل مبــي علــى الفتــح يف حمــل رفــع فاعــل. واجلملــة الفعليــة مــن الفعــل 

والفاعــل يف حمــل رفــع خــر املبتــدأ.
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س 1: ما عدد مرفوعات األمساء؟
س 2: ما عدد التوابع؟ وما هي؟

س 3: اذكر بيتا عن ابن مالك جيمع التوابع.
س 4: عرِّف الفاعل.

س 5: إىل كم ينقسم الفاعل؟
س 6: ما عدد أنواع الفاعل املضمر؟ وما هي؟
س 7: ما حكم الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا؟

س 8: مى جيوز تذكر الفعل وتأنيثه؟
س 9: اذكر بيتن من ملحة اإلعراب يف تأنيث الفعل.
س 10: ما حكم الفعل إذا كان الفاعل مثى أو مجعا؟

س 11: أعرب اجلمل التالية:
- جنح حممد.

- اجتهد الطالب.
- سعيد سافر.

- اهلندات يتعلمن.
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نائب الفاعل هو: 

اســم مرفــوع تقدمــه فعــل مبــي للمجهــول، وحــلَّ حمــلَّ الفاعــل بعــد حذفــه وأخــذ 
مجيــع أحكامه.

والفعل الذي ُحذف فاعله وناب عنه املفعول يسمى مبنيا للمجهول.
والفعــل املبــي للمجهــول ُيضــم أولــه ويكســر مــا قبــل آخــره إذا كان الفعــل 

ماضيــا، ويضــم أولــه ويفتــح مــا قبــل آخــره إذا كان الفعــل مضارعــا.
قُتِــل  الطعــام،  يُــؤَكل  الطعــام،  ُأِكل  اللــص،  ُيضــَرُب  املـُــجرُِم،  ُضــِرَب  مثــل: 

الكافــر. يُقتَــل  الكافــر، 
نائب الفاعل قسمان: ظاهر، ومضمر.

فالظاهر مثل: ُأكرِم زيٌد، ُيكَرم حممٌد، كتب الدرس، يكتب الدرس.
ُأكرِْمــِت، ُأكرِمتمــا،  ُأكرِْمــَت،  ُأكرِمنــا،  ُأكرِمــُت،  اثنــا عشــر وهــي:  املضمــر 
ُأكرِمتــم، ُأكرِمــنَّ، زيــٌد ُأكــرِم، هنــٌد ُأكرَِمــْت، الزيــدان ُأكرِمــا، اهلنــدان أكرمتــا، 

الزيــدون ُأكرِمــوا، اهلنــداُت ُأكرِمــَن.

نائب الفاعل
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1- ُضِرَب اللص.
اإلعراب: ُضِرَب: فعل ماض مبي للمجهول.

اللص: نائب فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
. 2- سُيضَرُب اللصُّ

اإلعراب: السن: حرف تنفيس.
يضــرب: فعــل مضــارع مبــي للمجهــول، مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة 

علــى آخــره.
: نائب فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اللصُّ

3- ُأكرِمُت.
اإلعــراب: ُأكــرِْم: فعــل مــاض مبــي علــى الســكون التصالــه بضمــر الرفــع 

املتحــرك.
والتاء: ضمر متصل مبي على الضم يف حمل رفع نائب فاعل.

4- الطعاُم ُأِكَل.
اإلعــراب: الطعــام: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء، وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخره.
ُأِكَل: فعــل مــاض مبــي للمجهــول مبــي علــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 

مســترت جــوازا تقديــره )هــو( يعــود إىل الطعــام.
واجلملة من الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع خر املبتدأ.
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5- الزيدون ُأكرُِموا.
اإلعــراب: الزيــدون: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء، وعامــة رفعــه الــواو نيابــة عــن 

الضمــة.
ُأكرُِمــوا: فعــل مــاض مبــي للمجهــول مبــي علــى الضــم التصالــه بــواو اجلماعــة، 

وواو اجلماعــة نائــب فاعــل مبــي علــى الســكون يف حمــل رفــع.
واجلملة من الفعل ونائبه يف حمل رفع خر املبتدأ.

فائدة:
الفرق بن الظاهر واملضمر:

المضمــر: هــو اســم جامــد مبــي يــدل علــى متكلــم كأنــا أو خماطــب كأنــت أو 
غائــب كهــو.

والظاهر: ما عدا املضمر.
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س 1: عرِّف نائب الفاعل. 
س 2: ماذا يسمى الفعل الذي ُحذف فاعله وأُقيم املفعول مقامه؟

س 3: بّن صيغة الفعل املبي للمجهول إذا كان ماضيا أو مضارعا.
س 4: ما حكم الفعل املبي للمجهول إذا كان نائب الفاعل مؤنثا؟

س 5: ما حكم الفعل إذا كان نائب الفاعل مثى أو مجعا؟
س 6: أعرب اجلمل التالية:

- ُضِرب اللصُّ

- سُيضَرُب اللصُّ
- ُأكرِمُت

- الزيدون أكرموا.
س 7: ما الفرق بن الظاهر واملضمر؟
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املبتدأ هو: 

االسم املرفوع اجملرَّد من العوامل اللفظية.
الخبر هو: 

اجلزء املكمل للفائدة.
املبتدأ مرفوع باالبتداء، واخلر مرفوع باملبتدأ.

يتطابــق املبتــدأ واخلــر يف اإلفــراد والتثنيــة واجلمــع، ويف التذكــر والتأنيــث إال إذا 
كان املبتــدأ مجعــا لغــر العاقــل فــإن اخلــر ال يطابقــه يف بعــض أحوالــه.

أمثلة:
حممٌد رسوُل اهلل.. 1
الصديقان خملصان.. 2
املؤمنون منتصرون.. 3
اجملتهدات ناجحات.. 4
النافذتان مفتوحتان.. 5
الشوارع نظيفة.. 6
الزوجة الصاحلة رحيانة الدنيا.. 7

المبتدأ والخبر
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تقسيم المبتدأ:
المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر.

الظاهر نحو قولك: زيد قائم، الباب مفتوح، العلم نور، االجتهاد نافع.
المضمــر اثنــا عشــر وهــي: أنــا، حنــن، أنــَت، أنــِت، أنتمــا، أنتــم، أنــنَّ، هــو، 

هــي، مهــا، هــم، هــّن.
فتقــول: أنــا مســلم- حنــن مســلمان- حنــن مســلمون- أنــت مســلم- أنــِت 
مسلمة- أنتما مسلمان- أنتما مسلمتان- أنتم مسلمون- أنن مسلمات- 
هــو صائــم- هــي صائمــة- مهــا صائمــان- مهــا صائمتــان- هــم صائمــون- هــنَّ 

صائمــات.
تقسيم الخبر:

ينقسم اخلر إىل ثاثة أقسام، هي: مفرد، ومجلة، وشبه مجلة.
فالمفرد هو: الذي ليس جبملة وال شبه مجلة، فيدخل حتته املثى واجلمع.

مثل: الطالُب جمتهٌد- الطالبان جمتهدان- الطلبُة جمتهدون.
والمراد بشبه الجملة: الظرف واجلار واجملرور.

اخلميــس،  مســاَء  الرحلــة  الــدرس-  أمــاَم  الطالــب  املســجد-  زيــد يف  مثــل: 
اجلمعــة. صبــاَح  والرجــوع 

الجملة قسمان: امسية وفعلية.
مثــال اإلخبــار بالجملــة االســمية: الطالــب مدرســه ناصــح- املــدرس تاميــذه 

جمتهدون.
مثال اإلخبار بالجملة الفعلية: حممد ذاكر دروسه- سعيد يقرأ القرآن.
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قال ابن مالك:
مُجلَـــة ويَـــأيت  يـــأيت  حاِويَـــًة معـــَى الـــِذي ِســـيَقْت لَـــْهوُمفـــرًدا 

1- المدرس ناصح.
اإلعــراب: املــدرس: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء، وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة 

علــى آخــره.
ناصح: خر املبتدأ مرفوع باملبتدأ وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

2- الطلبة مجتهدون.
اإلعــراب: الطلبــة: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخره.
مجتهدون: خر املبتدأ مرفوع باملبتدأ وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة.

3- زيد غالمه مجتهد.
اإلعــراب: زيــد: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخــره.
غالمــه: غــام: مبتــدأ ثــان مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 
آخــره، وهــو مضــاف، واهلــاء ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل جــر 

مضــاف إليــه.
مجتهد: خر املبتدأ الثاين مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

واجلملة من املبتدأ الثاين وخره يف حمل رفع خر املبتدأ األول.
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4- سعيد يقرأ القرآن.
اإلعــراب: ســعيد: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 

آخــره.
يقــرأ: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، والفاعــل 

ضمــر مســترت جــوازا تقديــره هــو.
القــرآن: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

واجلملــة الفعليــة يف حمــل رفــع خــر املبتــدأ.
5- سالم في المسجد.

اإلعــراب: ســامل: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 
آخــره.

في المسجد: جار وجمرور متعلق مبحذوف خر املبتدأ.
6- الطالب أمام المدرس.

اإلعــراب: الطالــب: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 
آخره.

أمــام: ظــرف مــكان منصــوب علــى الظرفيــة وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة على 
آخــره، متعلــق مبحــذوف خــر املبتــدأ، وأمــام مضــاف واملــدرس: مضــاف إليــه 

جمــرور باإلضافــة وعامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره.
7- ابتداُء الدراسة يوَم السبت

اإلعــراب: ابتــداء: مبتــدأ مرفــوع باالبتــداء، وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى 
آخــره، وهــو مضــاف، والدراســة مضــاف إليــه جمــرور باإلضافــة، وعامــة جــره 

الكســرة الظاهــرة علــى آخــره.
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يــوم: ظــرف زمــان منصــوب علــى الظرفيــة، وعامــة نصبــه الفتحــة، متعلــق 
املبتــدأ، وهــو مضــاف. مبحــذوف خــر 

الســبت: مضــاف إليــه جمــرور باإلضافــة، وعامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى 
آخــره.
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األصــل يف املبتــدأ أن يكــون معرفــة، وال يكــون نكــرة إال مبســوغ، واملســوغات 
كثــرة منهــا:

تقدم اخلر وهو شبه مجلة، مثل: يف الدار رجٌل- عندك درهٌم.. 1
أن تكون مسبوقة باستفهام، مثل: هل رجٌل قائٌم؟. 2
أن تكون مسبوقة بنفي، مثل: ما خلٌّ لنا.. 3
أن تكون موصوفة، مثل: رجل كرمي يف املسجد.. 4
أن تكون عاملة، مثل: رغبة يف اخلر خر.. 5
أن تكون مضافة، مثل: غام رجل حاضر.. 6
أن تكون عامة، مثل: كلٌّ ميوت.. 7
أن تكون شرطا، مثل: من يقم أقم معه.. 8
أن تكون دعاًء، مثل: ساٌم عليكم.. 9

أن تكون مصغَّرة، مثل: رجيل عندنا.. 10
أن تكون تعجبية، مثل: ما أحسَن زيدا.. 11
أن تكون منّوعة، مثل: غاٌم لكم، وغاٌم لنا.. 12

مسوغات االبتداء بالنكرة
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قال ابن مالك:
بالنَِّكـــَرة االبتـــَدا  جيـــوُز  وال 
وهـــل فـــًى فيُكـــم فَمـــا ِخـــلٌّ لنـــا
وَعَمـــْل خـــٌر  اخلـــِر  يف  ورغبـــٌة 

مَنِـــَرة زيـــٍد  كِعنـــَد  تُِفـــْد  مَل  مـــا 
عندنَـــا الكـــراِم  ِمـــن  ورجـــٌل 
يـَُقـــْل مَل  مـــا  وليـَُقـــْس  يَزيـــُن  بـــرٍّ 

تقدمي اخلرب على املبتدأ

األصــل تقــدمي املبتــدأ علــى اخلــر، وجيــوز تقــدمي اخلــر علــى املبتــدأ يف بعــض 
املواضــع مثــل:

يف الــدار زيــد - عنــدك عمــرو - أمامــك خالــد وجيــب تقــدمي اخلــر علــى املبتــدأ 
يف بعــض املواضــع منهــا:

1( أن يكــون املبتــدأ نكــرة ليــس هلــا مســوغ إال تقــدمي اخلــر وهــو شــبه مجلــة، 
مثــل: عنــدي درهــم، يل وطــر.

2( ومنها أن يكون اخلر له الصدارة: كأمساء االســتفهام، مثل: كيف احلال؟ 
أيــن الكتــاب؟ مى االمتحان؟

فكيف: اسم استفهام خر مقدم، واحلال: مبتدأ مؤخر.
أين: اسم استفهام خر مقدم، والكتاب: مبتدأ مؤخر.

متى: اسم استفهام خر مقدم، واالمتحان: مبتدأ مؤخر.
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س 1: عرِّف كا من املبتدأ واخلر.
س 2: مباذا يرفع املبتدأ ومباذا يرفع اخلر؟
س 3: يف أي شيء يتطابق املبتدأ واخلر؟

س 4: ما احلالة الي ال يطابق فيها املبتدأ اخلر يف مجيع األحوال؟
س 5: اذكر أربع مجل يكون املبتدأ فيها ظاهرا.

س 6: اذكر اثني عشرة مجلة امسية يكون فيها املبتدأ ضمرا.
س 7: إىل كم قسم ينقسم اخلر؟ وما أقسامه؟

س 8: ما املراد باملفرد يف باب اخلر؟
س 9: ما املراد بشبه اجلملة؟

س 10: اذكر ثاث مجل متكونة من مبتدأ وخر ونوع اخلر فيها مفرد، 
وثاث مجل أخرى يكون نوع اخلر فيها مجلة امسية،
وثاث مجل أخرى يكون نوع اخلر فيها مجلة فعلية،

وثاث مجل أخرى يكون نوع اخلر فيها جارا وجمرورا،
وثاث مجل أخرى يكون نوع اخلر فيها ظرفا.

س 11: اذكر ما تعرفه من مسوغات تنكر املبتدأ.
س 12: اذكر ثاثة أبيات من األلفية يف ذكر مسوغات االبتداء بالنكرة.

س 13: اذكر مجلتن امسيتن قدم اخلر فيهما على املبتدأ جوازا.
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س 14: مى جيب تقدمي اخلر على املبتدأ؟
س 15: اذكر مخس مجل امسية قدم فيهن اخلر على املبتدأ وجوبا.

س 16: أعرب اجلمل التالية:
املــدرس ناصــح- الطلبــة جمتهــدون- أنــت كــرمي- زيــد غامــه جمتهــد- ســعيد 
يقــرأ القــرآن- الــذي علمتــه جمتهــد- هــذا الصديــق ناصــح- ســامل يف املســجد- 
الطالــب أمــام املــدرس- ابتــداء الدراســة يــوم الســبت- مــى االمتحــان؟- كيــف 

احلــال؟- أيــن الكتــاب؟- يف الــدار رجــل- عنــدك كتــاب.
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العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر

العوامل الناسخة للمبتدأ واخلرب ستة هي:

كان وأخواهتا. 1
كاد وأخواهتا. 2
األحرف املشبهة بليس. 3
إن وأخواهتا. 4
ال النافية للجنس. 5
ظن وأخواهتا. 6
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كان وأخواتها

كان وأخواهتــا أفعــال ناقصــة تدخــل علــى املبتــدأ واخلــر، فرتفــع املبتــدأ ويســمى 
امســا هلــا، وتنصــب اخلــر ويســمى خرهــا، وهــي: )كان، ظــل، بــات، أضحــى، 

أصبــح، أمســى، صــار، ليــس، زال، بــرح، فتــئ، انفــك، دام،...(.
قال ابن مالك:

ترفع كان املبتدا امسا واخلر تنصبه
ككان ظل بات أضحى أصبحا
األربعـــه وهـــذى  وانفـــك  فـــيء 
مبـــا مســـبوقا  دام  كان  ومثـــل 
عمـــا قـــد  مثلَـــُه  مـــاٍض  وغـــُر 

عـــــمـــــــــــر سيـــــــــــــــــدا  كـــــكـــــــــان 
ليـــس زال برحـــا أمســـى وصـــار 
متبعـــه لنفـــي  أو  نفـــي  لشـــبه 
كأعـــط مادمـــت مصيبـــا درمهـــا
إن كان غر املاضي منه استعما

يشــرتط يف )برح، وفتئ، وانفك، وزال( أن تكون مســبوقة بنفي أو شــبه نفي، 
واملراد بشــبه النفي: النهي واالســتفهام.

ويشرتط يف )دام( أن تكون مسبوقة ب )ما( املصدرية الظرفية.
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واملضارع واألمر واسم الفاعل واملصدر من هذه األفعال تعمل عمل املاضي.
األمثلة:

كان زيد قائما.. 1
قال تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ( البقرة 143. 2
أمسى حممد جمتهدا.. 3
بات علي ساهرا.. 4
أضحى ناصر نشيطا.. 5
ظل سامل جمتهدا.. 6
صار الزرع مصفرا.. 7
ما زال سعيد متكئا.. 8
ما فتئ ياسر جالسا.. 9
قال تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ( اإلسراء 50. 10
أصبح الرد شديدا.. 11
ليس الكسول ناجحا.. 12
ما برح راشد ضاحكا.. 13
قال تعاىل: )ەئ ەئ وئ وئ( يوسف 85. 14
قال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( مرمي 31. 15
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ما يتصرف من هذه األفعال
وما ال يتصرف

مــن هــذه األفعــال مــا يتصــرف تصرفــا كامــا، فيســتعمل منهــا املضــارع واألمــر 
واســم الفاعــل واملصــدر، وهــي: كان، ظــل، بــات، أضحــى، أصبــح، أمســى، صــار.
ومنها ما يستعمل منه املاضي واملضارع فقط، وهي: زال، برح، فتئ، انفك.

ومنها جامدة ال تنتقل عن املاضي، وهي: ليس، ودام.
معاني هذه األفعال:

لكل واحد من هذه األفعال معى يدل عليه:
كان: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف املاضي.

ظل: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف مجيع النهار.
بات: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف الليل.

أضحى: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف الضحى.
أصبح: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف الصباح.
أمسى: تفيد اتصاف املخر عنه باخلر يف املساء.

صار: تفيد حتول املخر عنه من حالته إىل احلالة الي يدل عليها اخلر.
مــا زال ومــا بــرح ومــا فتــئ ومــا انفــك: تــدل علــى مازمــة اخلــر للمخــر عنــه مبــا 

يقتضيــه احلــال.
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ليس: تفيد نفي اخلر عن املخر عنه يف وقت احلال.
دام: فعل معناه بقي واستمر.

1- قال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ( البقرة 143
اإلعراب: يكون: فعل مضارع ناقص يرفع املبتدأ وينصب اخلر.

الرسول: اسم كان مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
عليكم: جار وجمرور متعلق بـ )شهيدا(.

شهيدا: خر كان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
2- قال تعالى: )... ٻ ٻ ٻ ٻ پ( اإلسراء 50

اإلعــراب: كونــوا: فعــل أمــر ناقــص مبــي علــى حــذف النــون التصالــه بــواو 
اجلماعــة، وواو اجلماعــة امسهــا مبــي علــى الســكون يف حمــل رفــع.

حجارة: خر كان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
أو: حرف عطف، حديدا: معطوف على حجارة.
3- قال تعالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ( طه 91

اإلعراب: لن: حرف نفي ونصب.
بلــن، وامسهــا ضمــر مســترت وجوبــا  منصــوب  ناقــص  فعــل مضــارع   نبــرح: 

تقديره )حنن(.
عليه: جار وجمرور متعلق ب )عاكفن(.

عاكفيــن: خرهــا منصــوب وعامــة نصبــه اليــاء نيابــة عــن الفتحــة ألنــه مجــع 
مذكــر ســامل.
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4- قال تعالى: )ەئ ەئ وئ وئ( يوسف 85
اإلعراب: تاهلل: التاء حرف قسم، ولفظ اجلالة جمرور حبرف القسم.

تفتــأ: فعــل مضــارع ناقــص مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، 
وامســه ضمــر مســترت وجوبــا تقديــره )أنــت(.

تذكر: فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
يوســف: مفعــول بــه منصــوب، وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

واجلملــة مــن الفعــل والفاعــل يف حمــل نصــب خــر )تفتــأ(.
5- قال تعالى: )ھ ھ ھ ے ے( الروم 47

اإلعراب: كان: فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب اخلر.
حقا: خر كان مقدم منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

علينا: جار وجمرور متعلق حبق.
نصــر: اســم كان مؤخــر مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضاف.
المؤمنيــن: مضــاف إليــه جمــرور وعامــة جــره اليــاء نيابــة عــن الكســرة ألنــه مجــع 

مذكر ســامل.
6- قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( مريم 31

اإلعراب: ما: مصدرية ظرفية.
دام: فعــل مــاض ناقــص مبــي علــى الفتــح، يرفــع االســم وينصــب اخلــر، والتــاء: 

امسهــا مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع.
حيا: خرها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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7- بات الطالب ساهرا.
اإلعــراب: بــات: فعــل مــاض ناقــص مبــي علــى الفتــح، يرفــع االســم وينصــب 

اخلر.
الطالب: اسم بات مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ساهرا: خرها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س 1: ما عدد العوامل الي تنسخ املبتدأ واخلر؟ وما هي؟
س 2: ما عدد كان وأخواهتا؟ وما هي؟

س 3: اذكر مخسة أبيات من ألفية ابن مالك يف عدد كان وأخواهتا.
س 4: ماذا يشرتط يف عمل األفعال: برح- فتئ- انفك- زال؟

س 5: هل غر املاضي من هذه األفعال يعمل عمل املاضي؟
س 6: ماذا يشرتط يف عمل )دام(؟

س 7: اذكر أحد عشر مثاال لكان وأخواهتا.
س 8: اذكر ما يتصرف من هذه األفعال تصرفا كاما.
س 9: اذكر ما يتصرف من هذه األفعال تصرفا ناقصا.

س 10: اذكر ما ال يتصرف من هذه األفعال.
س 11: ما املقصود من تصرف األفعال تصرفا تاما، وتصرفا ناقصا؟

س 12: بــّن معــاين األفعــال التاليــة: )كان- ظــل- بــات- أضحــى- أصبــح- 
أمســى- صــار- ليــس- زال- بــرح- فتــئ- انفــك- دام(.

س 13: أعرب اجلمل التالية:-
قال تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ( البقرة 143. 1
قال تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ( اإلسراء 50. 2
بات الطالب ساهرا.. 3
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قال تعاىل: ) ڇ ڇ ڇ ڇ ( طه 91. 4
قال تعاىل: )ەئ ەئ وئ وئ( يوسف 85. 5
 قال تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے( الروم 47. 6
قال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( مرمي 31. 7

س 14: اذكر أمثلة أخرى لكان وأخواهتا.
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كاد وأخواتها

كاد وأخواهتــا أفعــال ناســخة تعمــل عمــل كان وأخواهتــا، تدخــل علــى اجلملــة 
االمسيــة فرتفــع املبتــدأ ويســمى امسهــا وتنصــب اخلــر ويســمى خرهــا.

أقسامها:
تنقسم كاد وأخواهتا إىل ثالثة أقسام:

أفعال املقاربة.. 1
أفعال الرجاء.. 2
أفعال الشروع.. 3

فمن أفعال املقاربة: كاد- أوشك- كرب.
ومن أفعال الرجاء: عسى- حرى- اخلولق.

ومن أفعال الشروع: شرع- طفق- أنشأ- أخذ- جعل- علق.
ويشرتط يف خر كاد وأخواهتا أن يكون مجلة فعلية فعلها مضارع.

جيــب اقــرتان اخلــر بــأن مــع حــرى، واخلولــق، ويغلــب مــع عســى، وأوشــك، 
ويقــل مــع كاد وكــرب.

وجيب جتريده من أن مع أفعال الشروع.
واملضــارع املتصــرف مــن هــذه األفعــال يعمــل عمــل املاضــي، وال يتصــرف منهــا 

إال )كاد- وأوشــك(.
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األمثلة:
قال تعاىل: )چ چ چ( البقرة 71. 1
قال تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڍ( البقرة 20. 2
َمِنيَّتِـــِه. 3 ِمـــن  فـَـــرَّ  َمـــن  يُواِفُقهـــايوِشـــُك  ِغرَّاتِـــِه  بَعـــِض  يف 

اَب ألوشُكوا. 4 إَذا قيـــَل هاتُـــوا أْن مَيلُّـــوا ومينـَُعـــواولو ُسِئَل النَّاُس الرتُّ
حـــَن قـــاَل الُوشـــاُة هنـــٌد َغضـــوُبَكـــَرَب القلـــُب ِمـــن َجـــواُه يـَــذوُب. 5
قال تعاىل: )ڃ چ چ چ چ( املائدة 52. 6
قريـــُبعسى الكْرُب الذي أمسيت فيِه. 7 فـــرٌج  وراَءُه  يكـــوُن 
اخلولقت السماء أن متطر.. 8
حرى الطالب أن ينجح.. 9
أخذ املعلم يشرح الدرس.. 10
أنشأ الطالب يكتب.. 11
قال تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ( األعراف 22، طه 121. 12

فائدة:
- مسيت أفعال املقاربة هبذا االسم؛ ألهنا تدل على قرب وقوع الفعل.

- مسيت أفعال الرجاء هبذا االسم؛ ألهنا تدل على رجاء الفعل.
- مسيت أفعال الشروع هبذا االسم؛ ألهنا تدل على الشروع يف الفعل.
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1- قال تعالى: )چ چ چ( البقرة 71
اإلعراب: ما: حرف نفي.

كاد: فعــل مــاض ناســخ يرفــع االســم وينصــب اخلــر، والــواو اســم كاد مبــي 
علــى الســكون يف حمــل رفــع.

يفعلــون: فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب واجلــازم، وعامــة رفعــه 
ثبــوت النــون؛ ألنــه مــن األفعــال اخلمســة، والــواو: ضمــر مبــي علــى الســكون يف 

حمــل رفــع فاعــل، واجلملــة مــن الفعــل والفاعــل يف حمــل نصــب خــر كاد.
2- قال تعالى: )ڃ چ چ چ چ( المائدة 52

اإلعراب: عسى: فعل ماض ناسخ.
اهلل: لفظ اجلالة امسها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

أن: حرف مصدري وحرف نصب واستقبال.
يأتــي: فعــل مضــارع منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

والفاعــل ضمــر مســترت تقديــره )هو(يعــود إىل اهلل.
بالفتــح: جــار وجمــرور، متعلــق بيــأيت، واملصــدر املــؤول يف حمــل نصــب خــر 

عســى.
3- أخذ الطالب يكتب الدرس

اإلعراب: أخذ: فعل ماض ناسخ.
الطالب: امسها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

يكتــب: فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب واجلــازم، وعامــة رفعــه 
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الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســترت جــوازا تقديــره )هــو(.
الــدرس: مفعــول بــه منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

واجلملــة مــن الفعــل والفاعــل يف حمــل نصــب خــر أخــذ.
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س 1: ماذا تعمل كاد وأخواهتا باملبتدأ واخلر؟
س 2: اذكر أقسام كاد وأخواهتا.

س 3: اذكــر ثاثــة أمثلــة ألفعــال املقاربــة، وثاثــة ألفعــال الرجــاء، وثاثــة ألفعــال 
الشــروع.

س 4: ماذا يشرتط يف خر كاد وأخواهتا؟
س 5: مى جيب اقرتان اخلر ب )أن( ومى يغلب ومى يقل؟

س 6: مى جيب جتريد اخلر من )أن(؟
س 7: ال يتصــرف مــن هــذه األفعــال إال اثنــان، مــا مهــا؟ وهــل يعمــان عمــل الفعــل 

املاضي؟
س 8: اذكر لكل من: يوشك وأوشك، وكرب، وعسى مثاال يف بيت شعر.

س 9: ملاذا مسيت أفعال املقاربة هبذا االسم؟
س 10: ملاذا مسيت أفعال الرجاء هبذا االسم؟

س 11: ملاذا مسيت أفعال الشروع هبذا االسم؟
س 12: أعرب ما يلي:

- قال تعاىل: )چ چ چ( البقرة 71
- قال تعاىل: )ڃ چ چ چ چ( املائدة 52

- أخذ الطالب يكتب الدرس.
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األحرف التي تعمل عمل ليس

األحرف التي تعمل عمل ليس أربعة، وهي: )ما – ال – إْن – الت(.
وهي ترفع املبتدأ فيسمى امسها وتنصب اخلر فيسمى خرها.

األمثلة:
قال تعاىل: )ڤ ڤ ڤ( يوسف 31. 1
ما حممد متكاسا.. 2
ال خر ضائعا.. 3
إن املتكاسل ناجحا.. 4
قال تعاىل: )ٿ ٹ ٹ( سورة ص 3. 5
فروا والت ساعة فرار.. 6
ندموا والت أوان مندم.. 7

شروط عمل هذه األحرف عمل ليس:
يشرتط يف عمل هذه األحرف عمل ليس شروط منها:

1( أال يتقــدم خرهــا علــى امسهــا إال إذا كان اخلــر شــبه مجلــة. فــا تقــول: مــا 
قائمــا زيــد.

2( أال تزاد بعدها )إن(. فا تقول: ما إن زيد قائما.
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3( أال ينتقض النفي بإال. فا تقول: ما سعيد إال جمتهدا.
4( أال يتقــدم معمــول خرهــا علــى امسهــا إال إذا كان املعمــول شــبه مجلــة. فــا 

تقول:
ما كتابا حممد قارئا.

ويــزاد يف عمــل )ال( شــرط آخــر وهــو: أن يكــون امسهــا وخرهــا نكرتــن. مثــل: 
ال خــر ضائعــا.

ويزاد يف عمل )الت( شرطان آخران مها:
أهنا ال تعمل إال يف أمساء الزمان.. 1
حيذف امسها يف الغالب ويبقى خرها.. 2

1 - قال تعالى: )ڤ ڤ ڤ( المجادلة 2
اإلعراب: ما: حرف نفي يعمل عمل ليس.

هن: امسها مبي على الفتح يف حمل رفع.
أمهاتهــم: خرهــا منصــوب وعامــة نصبــه الكســرة نيابــة عــن الفتحــة ألنــه مجــع 
مؤنــث ســامل، وأمهــات: مضــاف، والضمــر: مضــاف إليــه مبــي علــى الســكون يف 

حمــل جــر.
2- ال خير ضائعا.

اإلعراب: ال: حرف نفي يعمل عمل ليس.
خير: امسها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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ضائعا: خرها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
3- إْن المتكاسل ناجحا.

اإلعراب: إْن: حرف نفي يعمل عمل ليس.
المتكاسل: امسها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ناجحا: خرها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

4- قال تعالى: )ٿ ٹ ٹ( سورة ص 3
اإلعــراب: الت: حــرف نفــي يعمــل عمــل ليــس، امسهــا حمــذوف والتقديــر 

)والت احلــن حــن منــاص(.
حيــن: خرهــا منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وحــن 

مضــاف.
مناص: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
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س 1: ما عدد األحرف الي تعمل عمل ليس؟ وما هي؟
س 2: اذكر أربعة شروط لعمل هذه األحرف عمل ليس.

س 3: اذكر شرطا آخر لعمل )ال( عمل ليس.
س 4: اذكر شرطن آخرين لعمل )الت( عمل ليس.

س 5: اذكر لكل من )ال، ما، إن، الت( العامات عمل ليس مثاال.
س 6: أعرب اجلمل التالية:

قال تعاىل: )ڤ ڤ ڤ( اجملادلة 2. 1
ال خر ضائعا. 2
إِن املتكاسُل ناجحا. 3
قال تعاىل: )ٿ ٹ ٹ( سورة ص 3. 4
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إن وأخواتها

املبتــدأ  فتنصــب  واخلــر،  املبتــدأ  علــى  تدخــل  ناســخة  إن وأخواهتــا حــروف 
ويســمى امسهــا، وترفــع اخلــر ويســمى خرهــا، وهــي ســتة أحــرف: )إنَّ، أنَّ، كأنَّ، 

لكــنَّ، ليــت، لعــل(.
قال ابن مالك:

كأّن عكُس ما ِلكاَن ِمن َعَمْل إلّن أّن ليَت لكّن لعلّْ    
فإنَّ وأنَّ: للتوكيد

وكأنَّ: للتشبيه.
ولكنَّ: لاستدراك.

وليت: للتمي.
ولعل: للرتجي أو للتوقع.

- فالتوكيد هو التقوية
- واالســتدراك: هــو تعقيــب الــكام بنفــي مــا يتوهــم ثبوتــه، أو إثبــات مــا يتوهــم 

نفيه.
- والتمي: هو طلب األمر املستحيل أو ما فيه عسر.

- والرتجي: هو طلب األمر احملبوب.
- والتوقع: هو انتظار األمر املكروه.
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األمثلة:
إّن الصديق ناصح.. 1
ثبت أّن الطالب جمتهد.. 2
زيد شجاع ولكّن صاحبه جبان.. 3
كأّن زيدا أسد.. 4
ليت الشباب عائد.. 5
ليت البليد ينجح.. 6
لعّل اهلل يرمحي.. 7
لعّل العدو قادم.. 8

1- إنَّ عليا مجتهٌد.
اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب.

عليا: اسم إن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
مجتهٌد: خر إن مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

2- ثبت أنَّ ناصرا ناجٌح.
اإلعراب: ثبت: فعل ماض مبي على الفتح.

أن: حرف توكيد ونصب.
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ناصرا: اسم أن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ناجــٌح: خرهــا مرفــوع، وأن وامسهــا وخرهــا يف تأويــل مصــدر فاعــل ثبــت، 

والتقديــر ثبــت جنــاح ناصــر.
3- كأن سالما أسد.

اإلعراب: كأن: حرف تشبيه ونصب.
سالما: امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

أسد: خرها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
4- األكل نافع لكن اإلسراف مضر.

اإلعراب: األكل: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
نافع: خر املبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

لكن: حرف استدراك ونصب.
اإلسراف: امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

مضر: خرها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
5- ليت الشباب عائد.

اإلعراب: ليت: حرف متنٍّ ونصب.
الشباب: امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

عائد: خرها مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
6- لعل اهلل يرحمني.

اإلعراب: لعل: حرف ترجٍّ ونصب.
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اهلل: لفظ اجلالة امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
يرحمنــي: يرحــم: فعــل مضــارع مرفــوع، والفاعــل ضمــر مســترت جــوازا تقديــره 
)هــو( يعــود إىل اهلل، والنــون: للوقايــة، واليــاء: مفعــول بــه مبــي علــى الســكون 

يف حمــل نصــب.
واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول به يف حمل رفع خر لعل.

تقديم خبر هذه الحروف على أسمائها: 
ال جيــوز تقــدمي خــر هــذه احلــروف علــى أمسائهــا، إال إذا كان اخلــر ظرفــا أو 

جــارا وجمــرورا.
مثل: إن يف الدار رجا – ليت عندك كتابا.

قال يف ملحة اإلعراب:
احلُـــروِف خبـَـــَر  ْم  تُقـــدِّ وال 
مـــااَل ِلَزيـــٍد  إنَّ  كقوهِلِـــم: 

والظّـُــروِف اجملـــروِر  َمـــَع  إال 
مِجَـــاال عاِمـــٍر  عنـــَد  وإنَّ 

كّف هذه الحروف عن العمل
إذا دخلــت )مــا( غــر املوصولــة وغــر املصدريــة علــى هــذه احلــروف كفتهــا عــن 
العمــل، وأزالــت اختصاصهــا باجلملــة االمسيــة، إال )ليــت( فيجــوز إعماهلــا وإمهاهلــا.

مثل:
قال تعاىل: )جئ حئ مئ( طه 98. 1
قال تعاىل: )ی ی ی ی( الزمر 9. 2
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س 1: ماذا تعمل إن وأخواهتا؟
س 2: ما عدد إن وأخواهتا؟ وما هي؟

س 3: اذكر بيتا عن ابن مالك يف إن وأخواهتا.
س 4: ماذا تفيد هذه احلروف؟

س 5: ب معــى كل مــن: التوكيــد- االســتدراك- التشــبيه- التمــي- الرتجــي-
التوقــع.

س 6: أعرب اجلمل التالية:
- إن عليا جمتهد.

- ثبت أن ناصرا ناجح.
- كأن ساملا أسد.

- األكل نافع لكن اإلسراف مضر.
- ليت الشباب عائد.

- لعل اهلل يرمحي.
س 7: مى جيوز تقدمي خر هذه احلروف على أمسائها؟

س 8: إذا دخلــت )مــا( غــر املوصولــة وغــر املصدريــة علــى إن وأخواهتــا فمــاذا 
حتــدث فيهــا؟
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ال النافية للجنس

ال النافية للجنس: 

هــي الــي يقصــد هبــا نفــي خرهــا عــن مجيــع أفــراد امسهــا، وهــي تعمــل عمــل 
)إن(، فتنصــب االســم وترفــع اخلــر.

مثل: ال رجَل يف الدار
اإلعراب: ال: نافية للجنس.

رجَل: امسها مبي على الفتح يف حمل نصب.
في الدار: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرها.

شروط عمل ال النافية للجنس:
تعمل هذا العمل بشروط ثاثة:

أن يكون امسها وخرها نكرتن.. 1
أال يفصل بينها وبن امسها فاصل.. 2
أال يدخل عليها حرف جر.. 3

فإن فقد الشرطان األوالن بطل عملها، وكررت وجوبا.
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مثل:
ال املدرس يف املدرسة وال الطالب.. 1
قال تعاىل )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( الصافات 74. 2

وإن دخــل عليهــا حــرف جــر بطــل عملهــا وجــر االســم الــذي بعدهــا. مثــل: 
جــاء زيــد بــا زاد.
أحوال اسم )ال(:

اسم )ال( له حالتان:
1- ينصب إذا كان مضافا أو شبيها باملضاف، مثل:

أ- ال شاهد زور ممدوح.
ب- ال متقنا عمَله مذموم.

2- يبى على ما ينصب به إذا كان مفردا: 
أ- ال شهداَء جمحوٌد فضُلهم.

ب- ال مؤمناِت مترجاٌت.
ج- ال خمِلَصِن متهمان.

د- ال موظِفن مهملون لواجبهم.
واملــراد باملفــرد يف بــاب )ال( ويف بــاب النــداء الــذي ليــس مبضــاف وال شــبيها 

باملضــاف فيدخــل حتتــه املثــى واجلمــع.
واملــراد بالشــبيه باملضــاف هــو: مــا اتصــل بــه شــيء يتــم بــه معنــاه ســواء كان 

املتصــل بــه.
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مثــل: ال حســنا وجهــه  أو مرفوعــا  مثــل: ال طالعــا جبــا ظاهــر،  منصوبــا، 
مذمــوم، أو جمــرورا مثــل: ال خــرا مــن زيــد عندنــا.

1- ال طالعا جبال ظاهر.
اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب االسم وترفع اخلر.

طالعا: امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
الفتحــة  نصبــه  منصــوب وعامــة  طالــع،  الفاعــل  بــه الســم  مفعــول  جبــال: 

آخــره. علــى  الظاهــرة 
ظاهٌر: خر ال مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.

2- ال صاحَب برٍّ ممقوٌت.
اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب االسم وترفع اخلر.

صاحَب: امسها منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
صاحب: مضاف، بر: مضاف إليه.

ممقوت: خر ال مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.
3- ال رجَل في الدار.

اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب االسم وترفع اخلر.
رجَل: امسها مبي على الفتح يف حمل نصب؛ ألنه مفرد.

في الدار: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرها.
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4- ال غالمين عندنا.
اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن.

غالمين: امسها مبي على الياء نيابة عن الفتحة؛ ألنه مفرد يف حمل نصب.
ــا: عنــد: ظــرف مــكان متعلــق مبحــذوف خــر ال، وعنــد مضــاف، ونــا:  عندن

مضــاف إليــه مبــي علــى الســكون يف حمــل جــر.
-5 ال مؤمنات متبرجات.

اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن.
مؤمنــات: امسهــا مبــي علــى الكســر نيابــة عــن الفتحــة ألنــه مجــع مؤنــث ســامل 

يف حمــل نصــب.
متبرجات: خرها مرفوع عامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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س 1: عرِّف ال النافية للجنس ، وما عملها؟
س 2: ماذا يشرتط يف عمل ال النافية للجنس؟

س 3: مى ينصب اسم ال ومى يبى؟
س 4: ما حكم اسم ال إذا كان مضافا أو شبيها باملضاف؟

س 5: ما حكم اسم ال إذا كان مفردا؟
س 6: ما املقصود بالشبيه باملضاف؟

س 7: ما املقصود باملفرد يف باب ال النافية للجنس؟
س 8: أعرب اجلمل التالية:

ال طالعا جبا ظاهر.. 1
ال صاحب بر ممقوت.. 2
ال رجل يف الدار.. 3
ال غامن عندنا.. 4
ال مؤمنات مترجات.. 5
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ظن وأخواتها

ظــن وأخواهتــا أفعــال ناســخة تدخــل علــى املبتــدأ واخلــر فتنصبهمــا علــى أهنمــا 
مفعــوالن هلــا، فيســمى املبتــدأ مفعــوال أوال، ويســمى اخلــر مفعــوال ثانيــا.

وهذه األفعال تنقسم إلى قسمين:
1- أفعال القلوب  2- أفعال التحويل

أما أفعال القلوب فقسمان:
1- ما يدل على اليقن 2- ما يدل على الرجحان

فأما أفعال اليقن فهي: علم – رأى- وجد- درى- تعلَّم )مبعى اعلم(.
وأمــا أفعــال الرجحــان فهــي: ظــن- خــال- حســب- زعــم- عــد- حجــا- 

جعــل- هــب.
وأما أفعال التحويل فهي: صّر- اختذ- ختذ- جعل- وهب- ترك- رد.

قال ابن مالك:
انِصْب بفعِل القلِب ُجزَأِي ابِتَدا
ظـــنَّ َحِســـبُت وَزعمـــُت مـــَع َعـــّد
كَصيَــّــرَا والـــي  َتعلَّـــْم  وهـــْب 

َأعـــِي رَأى خـــاَل علمـــُت وجـــَدا
حَجـــا َدَرى وجَعـــَل اللَّـــْذ َكاعتـََقـــْد
أيًضـــا هِبـــا انِصـــْب مبتـــًدا وخـــرا
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األمثلة:
ظننت زيدا قائما.. 1
شـــيٍء. 2 كلِّ  أكـــَر  اهلَل  جنـــوَدارأيـــُت  وأكثَرهـــم  حماولـــًة 
ـــَح ثاِقـــاحِسْبُت التُّقى و اجلوَد خَر جتارٍة. 3 رباًحـــا إذا مـــا املـــرُء أصَب
إليَك ِب واجفاُت الشَّوِق واأَلَمِلعِلمُتَك الباِذَل املعروَف فانَبعَثْت. 4
ـــاُتقد كنُت أحُجو أبَا عمرٍو أخا ثقة. 5 ُمِلمَّ يوًمـــا  بنَـــا  أملـّـــت  حـــى 
خلت اهلال الئحا.. 6
قال تعاىل: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ( األعراف 102. 7
فبالـِــْغ بُِلطـــٍف يف التَّحيُّـــِل واملـــَـْكِرتَــــَعلَّْم ِشـــفاَء النَّفـــِس قهـــَر عدوَِّهـــا. 8
قال تعاىل: )ڃ ڃ چ( الفرقان 23. 9
قال تعاىل: )ں ں ڻ ڻ( النساء 125. 10
قال تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( الكهف 77. 11
َتركتُـــُه. 12 مـــا  إَذا  حـــى  أخا القوِم واستغَى عِن املـَسِح شارِبُْهوربَّيتُـــُه 
بِيًضـــا. 13 ـــوَد  السُّ شـــعوَرُهنَّ  ُســـودافـــَردَّ  الِبيـــَض  وجوَههـــنَّ  وردَّ 
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1- أظن عامرا رفيقا.
اإلعــراب: أظــن: فعــل مضــارع مرفــوع يتعــدى ملفعولــن، والفاعــل ضمر مســترت 

وجوبــا تقديــره )أنا(.
عامرا: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
رفيقا: مفعول ثان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2- أرى خالدا صديقا.
اإلعــراب: أرى: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة املقــدرة علــى آخــره 
منــع مــن ظهورهــا التعــذر، يتعــدى إىل مفعولــن، والفاعــل ضمــر مســترت وجوبــا 

تقديــره )أنــا(.
خالدا: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
صديقا: مفعول ثان منصو. وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

3- وجدت المستشار ناصحا.
اإلعــراب: وجــدت: وجــد: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح يتعــدى إىل مفعولــن، 

والتــاء: ضمــر متصــل مبــي يف حمــل رفــع فاعــل.
المستشار: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ناصحا: مفعول ثان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
4- حسبت التقى والجود خير تجارة.

اإلعــراب: حســب: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح يتعــدى إىل مفعولــن، والتــاء: 
فاعل.
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التقــى: مفعــول أوَّل منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة املقــدرة علــى األلــف، 
والــواو: حــرف عطــف.

الجود: معطوف على التقى منصوب مثله.
خيــر: مفعــول ثــان منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وخــر 

مضاف.
وتجارة: مضاف إليه جمرور باإلضافة.
5- تعلم شفاء النفس قهر عدوها.

يتعــدى إىل مفعولــن، والفاعــل ضمــر مســترت  أمــر  فعــل  تعلــم:  اإلعــراب: 
)أنــت(. تقديــره  وجوبــا 

شــفاء: مفعــول أول منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 
مضاف.

والنفس: مضاف إليه جمرور باإلضافة.
قهــر: مفعــول ثــان منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضــاف، وعــدو: مضــاف إليــه جمــرور باإلضافــة.
جــر  حمــل  الســكون يف  علــى  مبــي  متصــل  وهــا: ضمــر  مضــاف،  وعــدو: 

باإلضافــة.
6- وهبني اهلل فداءك.

اإلعــراب: وهــب: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح يتعــدى إىل مفعولــن، والنــون: 
للوقايــة، واليــاء: مفعــول أول مبــي علــى الســكون يف حمــل نصــب.

اهلل: لفظ اجلالة فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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فــداءك: فــداء: مفعــول ثــان منصــوب وعامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى 
آخــره، وهــو مضــاف، والــكاف: مضــاف إليــه مبــي علــى الفتــح يف حمــل جــر.

7- قال تعالى )ہ ھ( النور 15.
اإلعــراب: حتســبون: فعــل مضــارع مرفــوع وعامــة رفعــه ثبــوت النــون، يتعــدى 

إىل مفعولــن، والــواو: فاعــل مبــي علــى الســكون يف حمــل رفــع.
الهاء: مفعول أول مبي على الضم يف حمل نصب.

هينا: مفعول ثان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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فوائد متعلقة بظن وأخواتها

الفائدة األوىل: 

اختصــت األفعــال القلبيــة املتصرفــة بالتعليــق واإللغــاء، فالتعليــق هــو تــرك العمــل 
لفظــا دون معــى ملانــع، واإللغــاء هــو تــرك العمــل لفظــا ومعــى ال ملانــع.

فيجوز إلغاء هذه األفعال املتصرفة إذا وقعت يف غر االبتداء كما: 
- إذا وقعت وسطا: 

مثل: زيد - ظننت - قائم
- أو آخرا: 

مثل: زيد قائم ظننت
وجيب التعليق إذا وقع بعد الفعل: 

1- ما النافية: 
مثل: ظننت ما زيد قائم

2- إن النافية: 
مثل: علمت إن زيد قائم

3- ال النافية: 
مثل: ظننت ال زيد قائم وال عمرو
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4- الم االبتداء:
مثل: ظننت لزيد قائم

5- الم القسم: 
مثل: علمت ليقومن زيد

6- االستفهام وله صور ثاث:
أ- أن يكون أحد املفعولن اسم استفهام: 

مثل: علمت أيهم أبوك
ب- أن يكون أحد املفعولن مضافا إىل اسم استفهام: 

مثل: علمت غام أيهم أبوك
ج- أن تدخل عليه أداة استفهام: 

مثل: علمت أزيد عندك أم عمرو 
وعلمت هل زيد قائم أم عمرو

الفائدة الثانية: 

أفعال القلوب كلها متصرفة ما عدا هب وتعّلم
قال ابن مالك: 

َمـــا واإِللغـــاِء  بالتَّعليـــِق  وُخـــصَّ 
ِمـــن املـــاِض  ولِغـــِر  تعلّـــْم  كـــذا 
االبتـــدا يف  ال  اإللغـــاَء  وَجـــوِِّز 

ِمن قبِل َهْب واألمَر هْب قد أُلزِما
ِســـوامُهَا اْجَعـــْل كلَّ َمـــا لـــُه زُِكـــْن
ـــأِن أو الَم ابتـِــَدا وانـــِو ضمـــَر الشَّ
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مـــا تقدَّ مـــا  إلغـــاَء  ُموِهـــٍم  يف 
َقَســـْم أْو  ابتـــداٍء  الُم  وال  وإْن 

َمـــا نفـــِي  قبـــَل  التَّعليـــَق  والتَـــزِِم 
لـــُه احْنَتَـــْم كـــذا واالســـتفهاُم َذا 

1- زيد قائم ظننت
زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

قائم: خر مرفوع باملبتدأ وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ظــن: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح ملغــيٌّ لوقوعــه آخــرا مبــي علــى الســكون. 

والتــاء ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع.
2- زيد ظننت قائم

زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ظــن: فعــل مــاض مبــي علــى الفتــح ملغــي لوقوعــه وســطا مبــي علــى الســكون. 

والتــاء ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.
قائم: خر مرفوع باملبتدأ وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

3- ظننت ما زيد قائم 
ظــن: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 

ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.
ما: حرف نفي.

زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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قائــم: خــر مرفــوع باملبتــدأ وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره. واجلملــة 
االمسيــة يف حمــل نصــب ســدت مســد مفعــويل ظــن.

4- علمت إن زيد قائم
ظــن: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 

ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.
إن: حرف نفي.

زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
قائم: خر مرفوع باملبتدأ وعامة رفعه الضمة الظاهرة. واجلملة االمسية يف

حمل نصب سدت مسد مفعويل علم.
5- ظننت ال زيد قائم وال عمرو

بتاءالفاعــل، والتــاء  الســكون التصالــه  ظــن: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى 
ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

ال: حرف نفي.
زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
قائم: خر مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الواو: حرف عطف
ال: حرف نفي معادل

عمــرو: معطــوف علــى زيــد مرفــوع مثلــه. واجلملــة االمسيــة يف حمــل نصــب 
ظــن. مفعــويل  ســدت مســد 
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6- ظننت لزيد قائم
ظــن: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 

ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.
الالم: حرف ابتداء.

زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
قائــم: خــر مرفــوع وعامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره. واجلملــة االمسيــة 

يف حمــل نصــب ســدت مســد مفعــويل ظــن.
7- علمت أيهم أبوك

علــم: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 
ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

أيهم: اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف
وهم ضمر متصل مبي على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

أبــوك: خــر مرفــوع وعامــة رفعــه الــواو ألنــه مــن األفعــال الســتة وهــو مضــاف 
والــكاف ضمــر متصــل مبــي علــى الفتــح يف حمــل جــر مضــاف إليــه. واجلملــة 

االمسيــة يف حمــل نصــب ســدت مســد مفعــويل علــم.
8- علمت صديق أيهم أبوك

علــم: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 
ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

صديــق: مبتــدأ مرفــوع وهــو مضــاف وأي مضــاف إليــه جمــرور وهــي مضــاف 
وهــم مضــاف إليــه.
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أبوك: خر مرفوع وعامة رفعه الواو ألنه من االفعال الستة وهو مضاف
والكاف ضمر متصل مبي على الفتح يف حمل جر مضاف إليه. واجلملة

االمسية يف حمل نصب سدت مسد مفعويل علم.
9- علمت هل زيد قائم أم عمرو

علــم: فعــل مــاض ناســخ مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء 
ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

هل: حرف استفهام
زيد قائم: مبتدأ وخره.

أم: حرف عطف.
عمــرو: معطــوف علــى زيــد مرفــوع مثلــه. واجلملــة االمسيــة يف حمــل نصــب 

علــم. مفعــويل  ســدت مســد 
الفائدة الثالثة: 

من أنواع الفعل املتعدي ما يتعدى إىل مفعولن ليس أصلهما املبتدأ واخلر
كأعطى ومنح وكسا وألبس وسأل.

األمثلة: 
أعطيت زيدا ماال. 1
منحت خالدا كتابا. 2
كسوت الفقر ثيابا. 3
ألبست اليتيم بردة. 4
سألت اهلل جناحا. 5
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نموذج في اإلعراب: 
أعطيت زيدا ماال: 

أعطــى: فعــل مــاض مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، والتــاء ضمــر 
متصــل مبــي يف حمــل رفــع فاعــل.

زيدا: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ماال: مفعول ثان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

الفائدة الرابعة: 
ومــن أنــواع الفعــل املتعــدي مــا يتعــدى إىل ثاثــة مفاعيــل الثــاين والثالــث منهــا 

أصلهمــا املبتــدأ واخلــر، وهــي ســبعة أفعــال: 
أعلَم – وأرى- وأنبأ - ونّبأ - وأخَر - وخّر - وحّدث.

قال ابن مالك:
وعِلَمـــا رَأى  ثاثـــٍة  إىل 
أخبـَـــرَا نبّـــا  ـــاِبِق  السَّ وكَأَرى 

وَأعَلَمـــا أََرى  صـــارَا  إَذا  َعـــدَّوا 
ا خـــرَّ كـــذاَك  أَنبَـــَأ  حـــّدَث 

أمثلة: 
أعلمُت زيدا عمرا قائما. 1
أريُت سعيدا حممدا مصليا. 2
أنبأ زيٌد خالدا عامرا مسافرا. 3
نّبأْت هنٌد فاطمَة عائشَة متزوجًة. 4
أخرُت عليا ناصرا صائما. 5
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خرَّ املعلُم الطاَب اجملتهَد متفوقا. 6
حّدث اخلطيُب الناَس الصابَر ظافرا. 7

1- أعلمت زيدا عمرا قائما
أعلــم: فعــل مــاض مبــي علــى الســكون التصالــه بتــاء الفاعــل، يتعــدى إىل 
ثاثــة مفاعيــل، والتــاء: ضمــر متصــل مبــي علــى الضــم يف حمــل رفــع فاعــل.

زيدا: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
عمرا: مفعول ثان وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

قائما: مفعول ثالث وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
2- نّبأْت هنٌد فاطمَة عائشَة متزوجًة

نبأت: فعل ماض مبي على الفتح والتاء للتأنيث
هند: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

فاطمة: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
عائشة: مفعول ثان وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

متزوجة: مفعول ثالث وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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3- حّدث الخطيُب الناَس الصابَر ظافرا
حدث: فعل ماض مبي على الفتح.

الخطيب: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
الناس: مفعول أول منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

الصابر: مفعول ثان وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ظافرا: مفعول ثالث وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س 1: ماذا تعمل ظن وأخواهتا؟
س 2: بنِّ ما تعرفه من عدد ظن وأخواهتا.

س 3: بنِّ عدد أفعال اليقن.
س 4: ما عدد أفعال الرجحان؟ وما هي؟
س 5: ما عدد أفعال التحويل؟ وما هي؟

س 6: اذكر ثاثة أبيات من ألفية ابن مالك تبن ظن وأخواهتا.
س 7: اذكــر لــكل مــن: رأى- حســب- حجــا- علــم- تعلــم- تــرك- رد مثــاال 

يف بيــت شــعر.
س 8: أعرب اجلمل التالية:
- أظن عامرا رفيقا.

- أرى خالدا صديقا.
- وجدت املستشار ناصحا.

- حسبت التقى واجلود خر جتارة.
- تعلم شفاء النفس قهر عدوها.

- وهبي اهلل فداءك.
- قال تعاىل )ہ ھ( النور 15.

س 9: عرف كا من اإللغاء والتعليق وما نوع األفعال الي ختتص هبما ؟
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س 10: اذكر احلاالت الي جيوز فيها اإللغاء مع األمثلة.
س 11: اذكر احلاالت الي جيب فيها التعليق مع األمثلة.

س 12: هات مثالن على اإللغاء وأعرهبما.
س 13: هات تسعة أمثلة على التعليق وأعرهبا.
س 14: أفعال القلوب كلها متصرفة ما عدا؟.

س 15: اذكر مخسة أبيات البن مالك يف التعليق واإللغاء.
س 16: اذكر مخسة أفعال تتعدى إىل مفعولن ليس أصلهما املبتدأ واخلر.

س 17: اذكــر مخــس مجــل لألفعــال الــي تتعــدى إىل مفعولــن ليــس أصلهمــا املبتــدأ 
واخلر.

س 18: ما عدد األفعال الي تتعدى إىل ثاثة مفاعيل؟ وماهي؟.
س 19: اذكر بيتن البن مالك يف األفعال الي تتعدى إىل ثاثة مفاعيل.

س 20: أعرب اجلمل التالية: 
أريت سعيدا حممدا مصليا.. 1
أنبأ زيد خالدا عامرا مسافرا.. 2
خرَّ املعلم الطاب اجملتهد متفوقا.. 3

س21: هات أمثلة أخرى لكل فعل من هذه األفعال السبعة.





123

فهرس المحتويات

5 المـقـدمـة  
8 النحو 
10 عالمات االسم  
11 عالمات الفعل 
13 عالمة الحرف 
14 أقسام الكالم 
16 الجملة 
17 تقسيم الجملة 
18 أنواع المفرد 
21 األفعال 
26 اإلعراب 
27 أنواع اإلعراب 
28 المعربات 
32 المفرد 
33 جمع التكسير 
34 جمع المؤنث السالم 
36 األسماء الستة 



القواعد في النحو واإلعراب 124

38 المثنى 
40 جمع المذكر السالم 
42 األفعال الخمسة 
46 المنقوص 
48 المقصور 
50 المضاف إلى ياء المتكلم 
52 الفعل المضارع المعتل اآلخر 
54 االسم الذي ال ينصرف 
56 العلل التي تمنع االسم من الصرف 
60 مرفوعات األسماء 
61 الفاعل 
65 نائب الفاعل 
69 المبتدأ والخبر 
74 مسوغات االبتداء بالنكرة 
78 العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر 
79 كان وأخواتها 
81 ما يتصرف من هذه األفعال وما ال يتصرف 
87 كاد وأخواتها 
92 األحرف التي تعمل عمل ليس 
96 إن وأخواتها 
101 ال النافية للجنس 
106 ظن وأخواتها 
111 فوائد متعلقة بظن وأخواتها 




	_GoBack

